
    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 30.novembrī                                               Nr. 14

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Piedalās – 
Deputāti:            Juris MITJAKOVS,
                           Rudīte KOLĀTE,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Inese LĪBERE,
                           Guntis KLIKUČS,
                           Anita SLUCKA,
                           Ilze KRAUKLE,
                           Iveta PEILĀNE,
                           Līga ŠPUNE.
                           
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors, Aija OZOLIŅA,  
                           nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda LOGINA, pašvaldības 
                           galvenā grāmatvede.    
Nepiedalās – 
Deputāti:           Ilgonis LOSĀNS,
                          Laila OZOLIŅA, 
                          Māris VALAINIS, (aizņemti pamatdarbā).

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Iekļaut  domes  sēdes  darba  kārtībā  14.2.jautājumu  „Par  pašvaldības  dzīvokļa  Nr1 
„Morozā”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izīrēšanu”, 14.3.jautājumu „Par Lubānas 
novada senioru eglītes organizēšanu”, 15.jautājumu „Par nekustamā īpašuma „Irbītes 
1”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  sadalīšanu  un  nosaukuma  piešķiršanu”  un 
16.jautājumu „Par grozījumiem Lubānas novada domes sēdes (29.09.2011., Protokols 
Nr.12, 2.§) lēmumā „Par projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot 
gaismas  objektus  Lubānā”  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas 
organizētā  Klimata  pārmaiņu  finanšu  instrumenta  atklātā  projektu  konkursā 
„Siltumnīcefekta  gāzu  emisiju  samazināšana  pašvaldību  publisko  teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu.”.

mailto:pasts@lubana.lv


DARBA KĀRTĪBA:                               
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm.
2. Par grozījumiem 2011.gada budžetā.
3. Par dāvinājuma pieņemšanu no biedrības „Latvijas Pašvaldību Savienība”.
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi.
5. Par platības precizēšanu zemes gabalam „Akmenāji”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā.
6. Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam.
7. Par  zemes  ierīcības  projekta  apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Mezīši”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, un īpašuma sadalīšanu.
8. Par  grozījumiem  2009.gada  29.decembra  Nolikumā  Nr.12  Pašvaldības 

apbalvojums „Lubānas novada Gada cilvēks”.
9. Par  valsts  nekustamā  īpašuma  „Eglāji-1”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
10. Par  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  -  dzīvokļa  Nr.3,  Tilta  ielā  13,  Lubānā, 

Lubānas novadā, ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

11. Par  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  -  apbūvēta  zemesgabala  „Jaunīšu  mājas”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu.

12. Par  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  -  apbūvēta  zemesgabala  „Līdumnieki”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu.

13. Par  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  -  zemesgabala  „Grantskalni”,  Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu.

14. Iesniegumi:
14.1. Par izdevumu segšanu Renātes Porukas audžuģimenei;
14.2. Par  pašvaldības  dzīvokļa  Nr.1,  „Morozā”,  Indrānu pagastā,  Lubānas  novadā, 

izīrēšanu;
14.3. Par Lubānas novada senioru eglītes organizēšanu.
15. Par  nekustamā  īpašuma  „Irbītes  1”,  Indrānu  ciemā,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 

novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
16. Par grozījumiem Lubānas novada domes sēdes (29.09.2011., Protokols Nr.12, 2.§) 

lēmumā „Par projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas 
objektus Lubānā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā „Siltumnīcefekta 
gāzu  emisiju  samazināšana  pašvaldību  publisko  teritoriju  apgaismojuma 
infrastruktūrā” īstenošanu.”.

1.§
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM

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

Pašvaldības  izpilddirektors  I.Bodžs ziņo  par  iepriekšējā  domes  sēdē  pieņemto 
lēmumu izpildes gaitu un jaunākajām aktualitātēm pašvaldības darbā.
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziņojums uz 1 lapas.)

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina uz nākošo domes sēdi uz sarunu uzaicināt 
VRP Madonas iecirkņa Kārtības  policijas  nodaļas  priekšnieku Vladimiru  Leokaiti. 
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem jautājumiem. 
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Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieņem.

Plkst. 15,20 deputāte Rudīte Kolāte atstāj sēdes telpu.

2.§
PAR GROZĪJUMIEM 2011.GADA BUDŽETĀ

 (Ziņo: I.Logina)

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 2.§) lēmumu,

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. Izdarīt grozījumus pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības  budžetu”  un  apstiprināt  saistošos 
noteikumus Nr.17 „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.17 „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.17 „Grozījumi Lubānas novada domes 2011.gada 
27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības 
budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tie ir brīvi 
pieejami pašvaldības  administrācijas  ēkā un tie  publicējami pašvaldības 
mājas lapā internetā.

(2.pielikumā  –  Saistošie  noteikumi  Nr.17  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības  
budžetu”” uz 2 lapām.)

3.§
PAR DĀVINĀJUMA PIEŅEMŠANU NO BIEDRĪBAS „LATVIJAS 

PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA” 
 (Ziņo: I.Logina)

Sakarā ar 2011.gada 21.novembrī Rīgā starp Lubānas novada pašvaldību un biedrību 
„Latvijas Pašvaldību Savienība” noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.181 par 
70  elektrības  norēķinu  karšu  (vienas  kartes  nominālvērtība  Ls  53,70),  par  kopējo 
summu  Ls  3759,00  ziedošanu  pašvaldībai  un  tālāku  nodošanu  trūcīgām 
mājsaimniecībām  un  to,  ka  Lubānas  novada  pašvaldībai  nav  noteikta  dāvinājumu 
pieņemšanas kārtība un, lai izpildītu likuma „Par pašvaldībām 21.panta 19) punkta 
prasības, ka ”...tikai dome var noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu 
pieņemšana  un  pārzināšana...”,  ņemot  vērā  Finanšu  komitejas  sēdes  (24.11.2011., 
Protokols Nr.11, 3.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Akceptēt ziedojumu no biedrības „Latvijas Pašvaldību Savienība” (Reģistrācijas 
Nr.40008020804)  par  70  (septiņdesmit)  elektrības  norēķinu  kartēm  (vienas 
kartes  nominālvērtība  Ls  53,70  (piecdesmit  trīs  lati,  70  santīmi))  par  kopējo 
vērtību Ls 3759,00 (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi lati, 00 santīmi).

4. §
PAR ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU UZ ZEMI

(Ziņo: A.Ozoliņa)

1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Anatolijam Pestrikovam uz zemi 
„Bērzulejas 2” – 16, Lubānā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Anatolijam Pestrikovam uz 
zemi  „Bērzulejās  2”  –  16,  Lubānā,  Lubānas  novadā. Ņemot  vērā  Attīstības  un 
komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes  (24.11.2011.,  Protokols  Nr.11,  1.§,  1.p.) 
lēmumu,

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Anatolijam Pestrikovam, personas kods: xxx, 

uz zemi „Bērzulejas  2” -  16,  Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 
7013-005-0143, platība – 953 m²;

2. Lubānas  novada  pašvaldībai,  reģistrācijas  Nr.  90000054159,  juridiskā 
adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zeme „Bērzulejas 2” - 
16, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-005-0143, platība - 953 
m²;

3. piedāvāt  Anatolijam  Pestrikovam  slēgt  zemes  nomas  līgumu  par  augstāk 
minēto zemes gabalu uz visu lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās un iesniegt 
Lubānas  novada  pašvaldībā  motivētu  iesniegumu  līdz  2011.gada 
30.decembrim.

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

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ārijai Džedei
 uz zemi Latgales ielā 59, Lubānā, Lubānas novadā

Izskata  jautājumu  par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  Ārijai  Džedei  uz  zemi 
Latgales  ielā  59,  Lubānā,  Lubānas  novadā.  Ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 1.§, 2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
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1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Ārijai Džedei, personas kods: xxx, uz zemi 
Latgales ielā 59, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-002-0138, 
platība – 1960 m²;

2. precizēt zemes gabala platību no 1960 m² uz 2938 m²;
3. Lubānas  novada  pašvaldībai,  reģistrācijas  Nr.  90000054159,  juridiskā 

adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zeme Latgales ielā 59, 
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-002-0138, platība - 2938 
m²;

4. piedāvāt Ārijai Džedei slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes 
gabalu  uz  visu  lietošanā bijušo  zemi  vai  daļu  no tās  un iesniegt  Lubānas 
novada pašvaldībā motivētu iesniegumu līdz 2011.gada 30.decembrim.

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

3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Trokšam
 uz zemi Latgales ielā 49, Lubānā, Lubānas novadā 

Izskata  jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Trokšam uz zemi 
Latgales  ielā  49,  Lubānā,  Lubānas  novadā.  Ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 1.§, 3.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Jānim Trokšam, personas kods: xxx, uz zemi 

Latgales ielā 49, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-002-0182, 
platība – 1927 m²;

2. Lubānas  novada  pašvaldībai,  reģistrācijas  Nr.  90000054159,  juridiskā 
adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zeme Latgales ielā 49, 
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-002-0182, platība - 1927 
m²;

3. piedāvāt  Jānim  Trokšam  slēgt  zemes  nomas  līgumu  par  augstāk  minēto 
zemes  gabalu  uz  visu  lietošanā  bijušo  zemi  vai  daļu  no  tās  un  iesniegt 
Lubānas  novada  pašvaldībā  motivētu  iesniegumu  līdz  2011.gada 
30.decembrim.

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

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Maijai Cīrulei
uz zemi Cesvaines ielā 1, Lubānā, Lubānas novadā

Izskata  jautājumu  par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  Maijai  Cīrulei  uz  zemi 
Cesvaines  ielā  1,  Lubānā,  Lubānas  novadā.  Ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 1.§, 4.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Maijai Cīrulei, personas kods: xxx, uz zemi 

Cesvaines ielā 1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-005-0077, 
platība – 1800 m²;
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2. precizēt zemes gabala platību no 1800 m² uz 3352 m²;
3. Lubānas  novada  pašvaldībai,  reģistrācijas  Nr.  90000054159,  juridiskā 

adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zeme Cesvaines ielā 1, 
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-005-0077, platība - 3352 
m²;

4. piedāvāt Maijas Cīrules mantiniekiem slēgt zemes nomas līgumu par augstāk 
minēto zemes gabalu uz visu lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās un iesniegt 
Lubānas  novada  pašvaldībā  motivētu  iesniegumu  līdz  2011.gada 
30.decembrim.

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

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu lauksaimniecības kooperatīvajai 
sabiedrībai „Lubāna – 94” uz zemi Stacijas ielā 7, Lubānā, Lubānas novadā, un

zemesgabala atzīšanu par valstij piekrītošu

Izskata  jautājumu  par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  lauksaimniecības 
kooperatīvajai sabiedrībai „Lubāna – 94” uz zemi Stacijas ielā 7, Lubānā, Lubānas 
novadā,  un zemes  gabala atzīšanu par valstij  piekrītošu.  Ņemot  vērā Attīstības  un 
komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes  (24.11.2011.,  Protokols  Nr.11,  1.§,  7.p.) 
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības lauksaimniecības kooperatīvajai sabiedrībai 

„Lubāna – 94”, reģistrācijas numurs: 48703003237, uz zemi Stacijas ielā 7, 
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-005-0056, platība – 32 907 
m²;

2. precizēt zemes gabala platību no 32 907 m² uz 32 657 m²;
3. zemes gabalu Stacijas  ielā 7,  Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 

7013-005-0056,  platība  –  32  657  m²  atzīt  par  valstij  piekrītošu  un 
reģistrējamu zemesgrāmatā uz valsts vārda.

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

5. §
PAR PLATĪBAS PRECIZĒŠANU ZEMES GABALAM „AKMENĀJI”, INDRĀNU 

PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
(Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  SIA  „GeoSIJA”,  juridiskā  adrese:  Maskavas  iela  322-524,  Rīga,  valdes 
priekšsēdētājas Antras Pīzeles 2011.gada 31.oktobra iesniegumu Nr.1-5/11/394 (Reģ. 
03.11.2011.,  Nr.1-11/454)  par  platības  precizēšanu  zemes  gabalam  „Akmenāji”. 
Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols 
Nr.11, 1.§, 6.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
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Jāņa  Ozoliņa  mantojamam  nekustamajam  īpašumam  –  zemes  gabalam 
„Akmenāji”,  Indrānu pagastā,  Lubānas  novadā,  kadastra  numurs:  7058-016-
0078, precizēt platību no 8,4 ha uz 10,27 ha.
(8.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  SIA  „GeoSIJA”  valdes  priekšsēdētājas  A.Pīzeles  
iesniegums un zemes gabala shēma uz 3 lapām.)

6.§
PAR NOSAUKUMA PIEŠĶIRŠANU ZEMESGABALAM

(Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  Jāņa  Kartenbeka,  deklarētā  dzīvesvieta:  Ābeļu  iela  8,  Valmiermuiža, 
Valmieras  pagasts,  Burtnieku  novads,  2011.gada  25.oktobra  iesniegumu  (Reģ. 
27.10.2011., Nr.1-22/439) par nosaukuma piešķiršanu mantojamajai zemei. Saskaņā 
ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 
1.§, 5.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Jāņa  Kartenbeka  mantojamam  zemesgabalam  Indrānu  pagastā,  Lubānas 
novadā,  ar  kadastra  numuru:  7058-002-0023,  6,8  ha  platībā,  piešķirt 
nosaukumu: „Augškalniņi”.
(9.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  J.Kartenbeka  iesniegums,  LR  Centrālās  zemes  
komisijas lēmuma un zemes robežu shēmas kopijas uz 4 lapām.)

7. §
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA APSTIPRINĀŠANU NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM „MEZĪŠI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, UN 
ĪPAŠUMA SADALĪŠANU

(Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  SIA  „Geo  SIJA”,  juridiskā  adrese:  Maskavas  iela  322-524,  Rīga,  valdes 
priekšsēdētājas  Antras  Pīzeles,  2011.gada  17.novembra  iesniegumu  Nr.1-5/11/402 
(Reģ.  22.11.2011.,  Nr.1-13/471)  par  zemes  ierīcības  projekta  apstiprināšanu 
nekustamajam  īpašumam  „Mezīši”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  un  izskata 
Egila  Žeiera,  deklarētā  dzīvesvieta:  „Tūjas”,  Indrānu  pagasts,  Lubānas  novads, 
2011.gada 22.novembra iesniegumu (Reģ. 22.11.2011., Nr.1-22/455) par nekustamā 
īpašuma „Mezīši” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un nosaukumu piešķiršanu. 
Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols 
Nr.11, 1.§, 8.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. apstiprināt SIA „Geo SIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma  „Mezīši”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  kadastra  numurs: 
7058-005-0016, sadalīšanai;

2. sadalīt  nekustamo  īpašumu  „Mezīši”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 
kadastra numurs īpašumam: 7058-005-0016, divos atsevišķos īpašumos: 
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2.1. jauna  nekustamā īpašuma veidošanai  saskaņā  ar  izstrādāto 
zemes  ierīcības  projektu,  atdalīt  daļu  no  zemes  vienības  ar 
kadastra  apzīmējumu: 7058-005-0016,  platība – 23,6 ha,  un 
zemes  vienību  ar  kadastra  apzīmējumu:  7058-005-0017, 
platība  –  5,0  ha,  atdalāmajai  zemei  piešķirt  nosaukumu: 
„Miezīši”,  noteikt  lietošanas mērķi:  zeme,  uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);

2.2. paliekošajam nekustamajam īpašumam noteikt platību – 15,7 
ha,  noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); piešķirt 
nosaukumu „Mezīši”.

(10.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  E.Žeiera  iesniegums,  SIA  „GeoSIJA”  valdes  
priekšsēdētājas A.Pīzeles iesniegums uz 3 lapām.)

Plkst. 16,00 deputāte Rudīte Kolāte atsāk darbu domes sēdē.

8.§
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 29.DECEMBRA NOLIKUMĀ Nr.12 

PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS „LUBĀNAS NOVADA GADA CILVĒKS”
(Ziņo: I.Kraukle)

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (22.11.2011., Protokols 
Nr.11, 2.§) lēmumu un deputātu izteiktos priekšlikumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Izdarīt sekojošus grozījumus pašvaldības apbalvojuma „Lubānas novada Gada 
cilvēks” nolikumā:
2.nodaļā „ Mērķi” papildināt: 
         2.4. punktu aiz vārda „veicējus” ar vārdiem „individuāli vai grupās”;
         2.5. punktu aiz vārda „veidotājus” ar vārdiem „individuāli vai grupās”.

3.nodaļā „Nominācijas” aizstāt:
        3.6. punktā vārdus „mecenāts” ar vārdiem „cilvēks labdarībā” – par nesavtīgu 
               ieguldījumu novada labā”;
                                         papildināt:
        3.11. „Lauku sētas saimnieks” – par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un 
                 lauku dzīves veida popularizēšanā – 1 nominācija”. 

4.nodaļā „Pretendentu pieteikšana” izteikt:
        4.1. punktu sekojošā redakcijā: „Pretendentu vienai nominācijai var 
               pieteikt:”;
        4.2.1. apakšpunktā izslēgt vārdus ”dzimšanas dati”;
        4.2.2. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā: „nominācija, kurā pretendents 
                 tiek pieteikts un pamatojums par panākumiem vai ieguldījumu novada 
                labā kalendārajā gadā, izņemot nomināciju „Mūža ieguldījums””;
        4.3. punktā mainīt datumu uz „10.oktobrim”;
                                                             papildināt:
        4.4.4. „Deputātiem ir tiesības pretendentam piemērot nomināciju 
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                  „Gada cilvēks”, ja iesniedzēji ir ieteikuši citu”.

(11.pielikumā – 2009.gada 29.decembra Nolikums Nr.12 ar grozījumiem Pašvaldības  
apbalvojums „Lubānas novada Gada cilvēks” uz 2 lapām.)

9.§
PAR VALSTS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „EGLĀJI-1”, INDRĀNU PAGASTĀ, 

LUBĀNAS NOVADĀ, PĀRŅEMŠANU PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ
(Ziņo: I.Bodžs)

Izskata  Valsts  meža  dienesta  2011.gada  7.novembra  vēstuli  Nr.6-1/1074  (Reģ. 
10.11.2011.,  Nr.1-11/460)  ar  priekšlikumu  Lubānas  novada  pašvaldībai  pārņemt 
Valsts  nekustamo  īpašumu  „Eglāji-1”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  savā 
īpašumā.  Īpašums sastāv no biroju ēkas  ar  kopējo platību  161,4 m2,  palīgēkas  un 
zemesgabala  0,5727  ha.  Nekustamais  īpašums  „Eglāji-1”  saskaņā  ar  likuma  „Par 
pašvaldībām”  15.panta  7)  un  9)  punktu,  nepieciešams  pašvaldības  funkciju 
nodrošināšanai – krīzes centra izveidei un palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu 
risināšanā  Lubānas  novada  iedzīvotājiem.   Ņemot  vērā  visu  iepriekš  minēto, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta 17) punktu, kā arī Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. Lūgt  Latvijas  Republikas  Ministru  kabinetu  nodot  Lubānas  novada 

pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Eglāji-1”, Indrānu 
pagastā,  Lubānas  novadā,  kadastra  numurs:.7058-012-0061,  tai  skaitā 
kantora  ēku  ar  kadastra  apzīmējumu:  7058-012-0061-001,  pagrabu  ar 
kadastra apzīmējumu: 7058-012-0061-002 un zemes gabalu ar zemes vienības 
kadastra apzīmējumu: 7058-012-0061.

2. Apliecināt,  ka nekustamais īpašums „Eglāji-1”,  Indrānu pagastā,  Lubānas 
novadā, nepieciešams sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai:

2.1. krīzes centra izveidei;
2.2. telpu,  kas  nepieciešamas  palīdzības  sniegšanai  dzīvokļa  jautājumu 

risināšanā nodrošināšanai.
3. Segt  izdevumus,  kas  saistīti  ar  nekustamā  īpašuma  „Eglāji-1”,  Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā,  pārņemšanu un koroborāciju zemesgrāmatā.

10.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - DZĪVOKĻA Nr.3, TILTA IELĀ 
13, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IERAKSTĪŠANU ZEMESGRĀMATĀ UZ 

PAŠVALDĪBAS VĀRDA, ATSAVINĀŠANU UN NOSACĪTĀS CENAS 
NOTEIKŠANU
(Ziņo: I.Bodžs)

Izskata Annas Kozānes 12.04.2010. iesniegumu (Reģ.12.04.2010., Nr.1-22/157) par 
sava  īrētā  dzīvokļa  Nr.3,  Tilta  ielā  13,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  atsavināšanu. 
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Divistabu dzīvoklis bez ērtībām atrodas ēkā, kura celta 1922.gadā, kopējā dzīvokļa 
platība  49,9  m2,  nekustamā  īpašuma  kadastrālā  vērtība  Ls  894,  atlikusī  bilances 
vērtība uz 05.11.2011. sastāda Ls 86,17.
Saskaņā ar „Publiskas personas mantas  atsavināšanas  likuma” 4.panta (4) daļas 5) 
punktu un 5.panta (1) daļu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2) 
punktu un 21.panta 17) punktu, kā arī Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 
sēdes (24.11.2011., Protokols.Nr.11, 3.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. Saglabāt dzīvokli Nr.3, Tilta ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā, pašvaldības 

īpašumā un ierakstīt Zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda 
kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu.

2. Atsavināt dzīvokli Nr.3, Tilta ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā, pārdodot to 
atklātā izsolē par latiem.

3. Apstiprināt objekta izsoles nosacīto cenu Ls 500 (pieci simti lati).
4. Nekustamā  īpašuma  atsavināšanu  organizēt  pašvaldības  izpilddirektoram 

Ivaram Bodžam.

11.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - APBŪVĒTA ZEMESGABALA 

„JAUNĪŠU MĀJAS”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 
ATSAVINĀŠANU

(Ziņo: I.Bodžs)

Lubānas novada pašvaldība 18.01.2011. ir saņēmusi Aināra Spridzēna zemesgabala 
atsavināšanas ierosinājumu (Reģ.Nr.1-22/10) ar lūgumu nodot atsavināšanai Lubānas 
novada  pašvaldībai  piederošu  zemesgabalu  „Jaunīšu  mājas”,  Indrānu  pagasts, 
Lubānas  novads.  Uz  augstāk  minētā  zemesgabala  atrodas  Aināram  Spridzēnam 
piederošas  ēkas,  to  apliecina  Madonas  zemesgrāmatu  nodaļas  Indrānu  pagasta 
zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000472440 ieraksts. 03.12.2010. ir noslēgts zemes 
nomas līgums Nr.3 par zemesgabala iznomāšanu. Zemesgabala kadastrālā vērtība Ls 
373. Saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 
4.punktu  Aināram  Spridzēnam  ir  tiesības  ierosināt  Lubānas  novada  pašvaldībai 
piederošā  zemesgabala  „Jaunīšu  mājas”,  Indrānu  pagasts,  Lubānas  novads, 
atsavināšanu  un  viņam  ir  pirmpirkuma  tiesības  gadījumā,  ja  pašvaldība  lemj  par 
īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5. panta 1. un 2. 
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un 21.panta 17. punktu, 
Ministru  kabineta  01.02.2011.  noteikumiem  Nr.109  “Kārtība,  kādā  atsavināma 
publiskas personas manta” 5.daļas 38.punktu, kā arī Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
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1. Nodot  atsavināšanai  Lubānas  novada  pašvaldībai  piederošo  nekustamo 
īpašumu  -  zemesgabalu  ar  kopējo  platību  0,5006  ha,  Indrānu  pagastā, 
Lubānas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums:7058-004-0046.

2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē par latiem.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma atsavināšanas izdevumus – Ls 312,87 (trīs 

simti divpadsmit lati, 87 santīmi).
4. Noteikt izsoles objekta nosacīto cenu – Ls 685,87 (seši simti astoņdesmit pieci 

lati, 87 santīmi), t.sk. īpašuma atsavināšanas izdevumi – Ls 312,87 (trīs simti 
divpadsmit lati, 87 santīmi).

5. Pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.

12.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - APBŪVĒTA ZEMESGABALA 

„LĪDUMNIEKI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 
ATSAVINĀŠANU

(Ziņo: I.Bodžs)

Lubānas  novada  pašvaldība  25.05.2011.  ir  saņēmusi  Maigas  Jēgeres  pilnvarotās 
personas  Daces  Mežsargas  zemesgabala  atsavināšanas  ierosinājumu (Reģ.Nr.1-
22/203)  ar  lūgumu  nodot  atsavināšanai  Lubānas  novada  pašvaldībai  piederošu 
zemesgabalu „Līdumnieki”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Maigai Jēgerei saskaņā 
ar  Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas  sertifikātu 
izmantošanas  pabeigšanas  likumu  ir  izbeigtas  zemes  lietošanas  tiesības  un 
19.05.2011.  ir  noslēgts  zemes  nomas  līgums  Nr.11  par  augstākminētā  īpašuma 
iznomāšanu,  uz  zemesgabala  atrodas  Maigai  Jēgerei  piederošas  ēkas  un  būves, 
zemesgabala  kadastrālā  vērtība  Ls  395.  Saskaņā  ar  „Publiskas  personas  mantas 
atsavināšanas likuma” 4.panta, 4.daļas 8.punktu Maigai Jēgerei ir tiesības ierosināt 
Lubānas novada pašvaldībai piederošā zemesgabala „Līdumnieki”, Indrānu pagasts, 
Lubānas  novads,  atsavināšanu  un  viņai  ir  pirmpirkuma  tiesības  gadījumā,  ja 
pašvaldība lemj par īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5. panta, 1. un 2. 
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta, 1.daļas 2.punktu un 21.panta, 17. punktu, 
Ministru  kabineta  01.02.2011.  noteikumiem  Nr.109  “Kārtība,  kādā  atsavināma 
publiskas personas manta” 5.daļas 38.punktu, kā arī Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. Nodot  atsavināšanai  Lubānas  novada  pašvaldībai  piederošo  nekustamo 

īpašumu  -  zemesgabalu  ar  kopējo  platību  0,6571  ha,  Indrānu  pagastā, 
Lubānas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums:7058-017-0028.

2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē par latiem.
3. Apstiprināt  īpašuma  atsavināšanas  izdevumus  –  Ls  296,02  (divi  simti 

deviņdesmit seši lati, 02 santīmi).
4. Noteikt izsoles objekta nosacīto cenu – Ls 691,02 (seši simti deviņdesmit viens 

lats, 02 santīmi), t.sk. īpašuma atsavināšanas izdevumi – Ls 296,02 (divi simti 
deviņdesmit seši lati, 02 santīmi).
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5. Pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.

13.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - ZEMESGABALA 
„GRANTSKALNI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 

ATSAVINĀŠANU
(Ziņo: I.Bodžs)

Lubānas  novada pašvaldība  01.02.2011.  ir  saņēmusi  Roberta  Vanaga  zemesgabala 
atsavināšanas ierosinājumu (Reģ.Nr.1-22/58) ar lūgumu nodot atsavināšanai Lubānas 
novada pašvaldībai piederošu zemesgabalu „Grantskalni”, Indrānu pagasts, Lubānas 
novads. Robertam Vanagam saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
un  privatizācijas  sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas  likumu”  ir  izbeigtas zemes 
lietošanas  tiesības  un  27.01.2011.  ir  noslēgts  zemes  nomas  līgums  Nr.2  par 
zemesgabalu  42,56  ha  kopplatībā,  no  tiem  17,70  ha  mežs.  Nekustamā  īpašuma 
novērtējums kadastrā Ls 14 416, mežaudzes izpirkšanas vērtība Ls 6732,03. Saskaņā 
ar  „Publiskas  personas  mantas  atsavināšanas  likuma”  4.panta,  4.daļas  8.punktu 
Robertam  Vanagam  ir  tiesības  ierosināt  Lubānas  novada  pašvaldībai  piederošā 
zemesgabala „Grantskalni”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, atsavināšanu un viņam 
ir  pirmpirkuma  tiesības  gadījumā,  ja  pašvaldība  lemj  par  īpašuma  nodošanu 
atsavināšanai.
Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5. panta, 1. un 2. 
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta, 1.daļas 2.punktu un 21.panta 17. punktu, 
Ministru  kabineta  01.02.2011.  noteikumiem  Nr.109  “Kārtība,  kādā  atsavināma 
publiskas personas manta” 5.daļas 38.punktu, kā arī Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.11, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - zemesgabalu ar kopējo platību 42,56 ha, tai skaitā mežaudzi 17,70 
ha Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums: 
7058-019-0045.

2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē par latiem.
3. Apstiprināt īpašuma atsavināšanas izdevumus Ls 20 (divdesmit lati).
4. Noteikt izsoles objekta nosacīto cenu – Ls 14 436 (četrpadsmit tūkstoši četri 

simti trīsdesmit seši lati), t. sk. mežaudzes izpirkšanas vērtība – Ls 6732,03 
(seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi lati, 03 santīmi) un īpašuma 
atsavināšanas izdevumi – Ls 20 (divdesmit lati).

5. Pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.
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14.§
IESNIEGUMI

 (Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, I.Kraukle)

14.1. Par izdevumu segšanu Renātes Porukas audžuģimenei

Izskata  Lubānas  novada  pašvaldības  bāriņtiesas  priekšsēdētājas  Daces  Kļaviņas 
12.10.2011.  iesniegumu Nr.1-14/181 (Reģ.Nr.1-14/419)  ar lūgumu segt  neplānotos 
izdevumus  Renātes  Porukas,  personas  kods:  xxx,  reģistrēta  dzīves  vieta:  xxx, 
audžuģimenei  xxx  sakarā  ar  meitenes  veselības  aprūpes  pasākumiem:  zobārsta, 
okulista apmeklējumiem. Izvērtējot iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu komitejas 
sēdes (24.11.2011., Protokols Nr.10, 4.§, 2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Segt  izdevumus  Ls  67,76  (sešdesmit  septiņu  latu,  76  santīmu)  apmērā  Inesei 
Smikovskai, personas kods:xxx, deklarēta dzīves vieta:xxx, par Renātes Porukas, 
personas kods:xxx, reģistrēta dzīves vieta: xxx veselības aprūpes pasākumiem no 
novada pašvaldības 2011.gada apstiprinātā budžeta neparedzētiem gadījumiem 
plānotiem līdzekļiem. 
(12.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

14.2. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.1, „Morozā”, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, izīrēšanu

Noklausās  pašvaldības  izpilddirektora  I.Bodža ziņojumu un iepazīstas  ar  Jevgeņija 
Skangaļa,  deklarētā  dzīves  vieta:  „Mandaugas”,  Indrānu  pagasts,  Lubānas  novads, 
28.07.2011. iesniegumu (Reģ.Nr.) ar lūgumu izīrēt dzīvojamo platību.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. Izīrēt  pašvaldības  dzīvokli  Nr.1  „Morozā”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 

novadā, Jevgeņijam Skangalim,  personas kods: xxx,  deklarētā dzīves vieta: 
xxx.

2. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz nenoteiktu laiku.
(13.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

14.3. Par Lubānas novada senioru eglītes organizēšanu

Izskata  Lubānas  kultūras  nama  direktores  Velgas  Puzules  29.11.2011.  iesniegumu 
(Reģ.30.11.2011.,  Nr.1-14/487)  par  Lubānas  novada  senioru  eglītes  iespējamo 
koncertprogrammu un tās finansējumu.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Atbalstīt  2011.gada  18.decembrī  plānoto  pasākumu  Lubānas  novada  senioru 
eglīte,  piešķirot  finansējumu Ls 500 (pieci  simti latu) apmērā viesmākslinieka 
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Normunda  Rutuļa  koncerta  apmaksai  no  novada  pašvaldības  2011.gada 
apstiprinātā budžeta neparedzētiem gadījumiem plānotiem līdzekļiem. 
 

15.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „IRBĪTES 1”,INDRĀNU CIEMĀ,  INDRĀNU 

PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, SADALĪŠANU UN NOSAUKUMA 
PIEŠĶIRŠANU

(Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  jautājumu  par  nekustamā  īpašuma  „Irbītes  1”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 
novadā, sadali divos atsevišķos nekustamajos īpašumos un nosaukumu piešķiršanu. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
sadalīt  nekustamo  īpašumu  „Irbītes  1”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 
kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0072, divos atsevišķos īpašumos: 
jauna  nekustamā  īpašuma  veidošanai  atdalīt  zemes  vienību  ar  kadastra 
apzīmējumu:  7058-004-0073,  platība  –  0,6  ha,  atdalītajai  zemei  piešķirt 
nosaukumu:  „Irbes”,  noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
paliekošajam nekustamajam īpašumam, kadastra apzīmējums zemes vienībai: 
7058-004-0072, platība – 0,9 ha, noteikt zemes lietošanas mērķus - pamatmērķis: 
individuālo  dzīvojamo  māju  apbūves  zeme  (kods:0601),  platība  0,23  ha, 
papildmērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods:  0101),  platība  –  0,67  ha,  piešķirt  adresi  un  nosaukumu  „Irbītes  1”, 
Indrānu pagasts, Lubānas novads.
(14.pielikumā – Izvērsts lēmums, zemes gabalu sadalījuma skice uz 2 lapām.)

16.§
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES SĒDES (29.09.2011., 

PROTOKOLS Nr.12, 2.§) LĒMUMĀ „PAR PROJEKTA „OGLEKĻA DIOKSĪDA 
EMISIJU SAMAZINĀŠANA, NOMAINOT GAISMAS OBJEKTUS LUBĀNĀ” 

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJAS 
ORGANIZĒTĀ KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA ATKLĀTĀ 

PROJEKTU KONKURSĀ „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU 
SAMAZINĀŠANA PAŠVALDĪBU PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA 

INFRASTRUKTŪRĀ” ĪSTENOŠANU.”
 (Ziņo: I.Bodžs)

Sakarā  ar  konstatēto  matemātisko  kļūdu  projekta  „Oglekļa  dioksīda  emisiju 
samazināšana, nomainot gaismas objektus Lubānā” pieteikumā, 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Inese Lībere, Līga 
Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Veikt  grozījumus Lubānas novada domes sēdes (29.09.2011.,  Protokols  Nr.12, 
2.§)  lēmumā,  nodrošinot  projekta  īstenošanai  līdzfinansējumu no  pašvaldības 
budžeta  LVL  7 225,89  (septiņu  tūkstošu  divi  simti  divdesmit  piecu  latu,  89 
santīmu) apmērā, no kuriem LVL 938,80 (deviņi simti trīsdesmit astoņu latu, 80 
santīmu) apmērā līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai.

Nākošā Lubānas novada domes sēde notiks š.g. 29.decembrī plkst. 13,00.

Sēdi slēdz plkst. 17,30. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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