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Lubānā 

31.03.2016.                                                Nr.3 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

Sēdi vada                            Tālis Salenieks- novada domes priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē           Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Līga Špune, Aigars 

Noviks; Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs  

Sēdē nepiedalās deputāti   Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā                                      

Piedalās administrācijas darbinieki   Ivars Bodžs - izpilddirektors 

                   Andris Kļaviņš – juriskonsults 

                                                               Aija Ozoliņa- nekustamā īpašuma speciāliste 

         Darba kārtībā: 

Informatīvs pārskats par februāra domes sēdes (25.02.2016., protokols Nr.2) lēmumu izpildi, 

aktualitātēm pašvaldības darbā. 

1. Par SIA „Lubānas KP” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 

budžeta izdevumiem 2016.-2018.gadā  

2. Par SIA „AP Kaudzītes” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 

budžeta izdevumiem 2016.-2018.gadā  

3. Par adreses „Ievāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., maiņu uz „Ievāji 2”, Indrānu pag., 

Lubānas nov.  

4. Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 18, Lubāna, Lubānas nov., un Oskara 

Kalpaka iela 18A, Lubāna, Lubānas nov., apvienošanu un adreses piešķiršanu 

5.  Par nekustamā īpašuma "Kupsiņi 2", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu un 

nosaukumu piešķiršanu  

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma "Jaunaudzes", Indrānu 

pag., Lubānas nov., sadalei  

7. Par nekustamā īpašuma „Paurkalni”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes lietošanas 

mērķu maiņu 

8. Par Tautas deju ansambļa ''Lubāna" braucienu uz Itāliju  

9. Par dalību tūrisma akcijā "Lubāna ezera noslēpumi"  

10. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Meirānieši"  

11. Par Lubānas novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu  

12. Par SIA “Īpašumu attīstības aģentūra” piedāvājumu  

13. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu  

14. Par nedzīvojamo telpu nomu 

15. Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā  

16. Par Nikolaja Antipenko atbrīvošanu no Medību koordinācijas komisijas locekļa amata 

17. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā I.Valeram 

18. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā M.Lipstovai 
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19. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā G.Zemītim 

 

Informatīvs pārskats par februāra domes sēdes (25.02.2016., protokols Nr.2) lēmumu 

izpildi, aktualitātēm pašvaldības darbā. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par pasākumiem, kuros ir piedalījies 

periodā starp domes sēdēm: 15. un 29.martā sanāksmes sasauca SIA „AP Kaudzītes”, kur 

kapitāldaļu turētāji apsprieda jautājumu par pakalpojumu tarifa izmaiņām, kā arī jautājumu 

par valdes locekļu pārvēlēšanām.  

25.martā, atceroties un godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu, notika piemiņas brīdis 

pie Represēto akmens Aiviekstes krastā.  

30.martā Latvijas pašvaldību savienībā notika domes sēde, kurā piedalījās arī valdības 

pārstāvji. Galvenā vērība sarunās tika pievērsta izglītības jomai. 

 Izpilddirektors Ivars Bodžs sniedz pārskatu par 25.februāra domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Pielikumā:  izpilddirektora I.Bodža pārskats par 25.02.2016. domes lēmumu izpildi. 

 
1.§ 

Par SIA „Lubānas KP” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 

budžeta izdevumiem 2016.-2018.gadā 

ziņo Ivars Bodžs 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, 

kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību 

finanšu pārskatus un finanšu informāciju” pašvaldībai ir pienākums izvērtēt kapitālsabiedrību 

finansiālo darbību un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem turpmākajos trīs gados. 

Deputāti izvērtē SIA „Lubānas KP”, reģ.Nr.45403005405 (pašvaldības līdzdalība 

pamatkapitālā 100 procenti) iesniegto 2015.gada pārskatu un citu informāciju par 

kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu (anketa pielikumā) un vadības 

viedokli par kapitālsabiedrības darbību tuvākajā nākotnē. 

SIA „Lubānas KP” pietiek resursu pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, bet trūkst līdzekļu 

infrastruktūras attīstībai, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. 

(protokols Nr.4., 1.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

atzīt SIA „Lubānas KP”, reģ. Nr. 45403005405 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 100 

procenti), resursus pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai par pietiekošiem, paredzēt 

2016.gadā papildus finansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē 60 000 EUR apmērā 

siltumapgādes infrastruktūras attīstībai Lubānas pilsētas Ozolu ielas 11A katlu mājas apkalpes 

rajonā. 

 

2.§ 

Par SIA „AP Kaudzītes” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 

budžeta izdevumiem 2016.-2018.gadā 

ziņo Ivars Bodžs 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, 

kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību 

finanšu pārskatus un finanšu informāciju” pašvaldībai ir pienākums izvērtēt kapitālsabiedrību 

finansiālo darbību un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem turpmākajos trīs gados. 

Deputāti izvērtē SIA „AP Kaudzītes”, reģ.Nr.44103026358 (pašvaldības līdzdalība 

pamatkapitālā 8,06401 procenti) 2015.gada pārskatu un vadības viedokli par 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/PARSKATS_Lemumu_izpilde_25_02.pdf


kapitālsabiedrības darbību tuvākajā nākotnē, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

23.03.2016. (protokols Nr.4., 1.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj 

pieņem zināšanai kapitālsabiedrības SIA „AP Kaudzītes”, reģ.Nr.44103026358 (pašvaldības 

līdzdalība pamatkapitālā 8,06401 procenti) 2015.gada pārskatu un viedokli par darbību 

tuvākajā nākotnē, kas, visticamāk, ļaus kapitālsabiedrībai turpināt savu darbību vismaz vienu 

gadu pēc pārskata gada beigu datuma, nesaņemot pašvaldības ieguldījumu, pašvaldības 

budžeta finansējums turpmākajiem trīs gadiem SIA „AP Kaudzītes” netiek paredzēts. 

 

 

3.§ 

Par adreses „Ievāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., maiņu 

uz „Ievāji 2”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo 

jautājumu par adreses maiņu zemes vienībai un ēkām no „Ievāji”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

uz „Ievāji 2”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000429638 2009.gada 2.aprīlī ir reģistrēts nekustamais 

īpašums ar nosaukumu „Ievāji 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., un Indrānu pagastā jau ir 

zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums ar nosaukumu „Ievāji”, Indrānu pag., atbilstoši 

2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 

9.punktam, 8.punktam un 2.7.punktam, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

23.03.2016. (protokols Nr.4., 4.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
 

mainīt adresi no „Ievāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Ievāji 2”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., adreses kods: 103794323. 

 

 

4.§ 

Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 18, Lubāna, Lubānas nov., 

un Oskara Kalpaka iela 18A, Lubāna, Lubānas nov., 

apvienošanu un adreses piešķiršanu 
ziņo Aija Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par  

L.A. 2016.gada 29.februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2016.gada 1.martā ar Nr. 

LUB/2.09/16/2) par zemes īpašumu Oskara Kalpaka iela 18, Lubāna, Lubānas nov., un 

Oskara Kalpaka iela 18A, Lubāna, Lubānas nov., apvienošanu un adreses piešķiršanu. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 

ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.234 2008.gada 13.oktobrī uz L.A. vārda nostiprināts nekustamais īpašums Oskara Kalpaka 

iela 18, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 

7013-004-0041 un uz zemes vienības esošām četrām ēkām, platība – 1264 m². Un Madonas 



rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000126822 2008.gada 13.oktobrī uz  L.A. vārda nostiprināts nekustamais īpašums 

Oskara Kalpaka iela 18A, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu: 7013-004-0042, platība – 919 m². Saskaņā ar iesniegumu 

īpašniece vēlas apvienot abus nekustamos īpašumus vienā īpašumā. 

 Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.panta 

pirmajā daļā teikts, ka sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu, 

84.pantā teikts, ka ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, 

Valsts zemes dienestam sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks, .. ziņas sniedz dokumenta 

veidā; ņemot vērā 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 14.punktu, kur teikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei 

paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma” 11.panta pirmo daļu, 84.pantu, ņemot vērā 2015.gada 8.decembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14.punktu, kā arī ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4.,5.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

piekrist nekustamo īpašumu - Oskara Kalpaka iela 18, Lubāna, Lubānas nov., kas 

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7013-004-0041, un uz zemes 

vienības esošām četrām ēkām, platība – 1264 m² un Oskara Kalpaka iela 18A, Lubāna, 

Lubānas nov., kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 

7013-004-0042, platība – 919 m², apvienošanai vienā īpašumā, kas sastāvēs no divām zemes 

vienībām, apvienotajam nekustamajam īpašumam piešķirt adresi: Oskara Kalpaka iela 18, 

Lubāna, Lubānas nov. 

 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma „Kupsiņi 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 
ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par L.Š. 

2016.gada 7.marta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/16/3)  

Konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.205 1998.gada 23.novembrī nostiprināts nekustamais īpašums „Kupsiņi 2”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no trijām zemes vienībām 12,9 ha kopplatībā.  

Saskaņā ar iesniegumu īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, 

atdalīt zemes vienību ar platību 3,6 ha. 

 Īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek atdalīta 

viena, atsevišķa zemes vienība. 

Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4., 6.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

 sadalīt nekustamo īpašumu „Kupsiņi 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 

īpašumam: 7058-011-0114, divos atsevišķos īpašumos: 



jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 

7058-015-0004, platība – 3,6 ha, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma 

nosaukumu: „Osīši”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); 

paliekošais nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu: 7058-011-0114, platība – 6,4 ha, uz zemes vienības atrodas četras ēkas 

ar kadastra apzīmējumiem: 70580110114001, 70580110114002, 70580110114003, 

70580110114004, 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0115, platība – 2,9 ha, 

noteikt abu zemes gabalu lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods: 0101); mainīt īpašuma nosaukumu no „Kupsiņi 2”, Indrānu pag., uz 

„Kupsiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov.; saglabāt adresi: „Kupsiņi”, Indrānu pag., Lubānas 

nov.   

 

6.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma 

„Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei 

(kadastra numurs īpašumam: 7058-019-0023) 

ziņo Aija Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par I.R. 

2016.gada 11.marta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2016.gada 14.martā ar 

Nr.LUB/2.09/16/4) par nekustamā īpašuma „Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubānas nov.. 

Saskaņā ar īpašnieces iesniegumu nekustamo īpašumu vēlas dalīt divos atsevišķos īpašumos, 

atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 6,00 ha. 

         Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 

ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000551061 2015.gada 3.decembrī nostiprināts nekustamais īpašums „Jaunaudzes”,   

Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 8,04 ha platībā.  

         Īpašuma sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

        Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4., 7.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubānas 

nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-019-0023, platība – 8,04 ha, sadalīšanai 
 

 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma „Paurkalni”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., zemes lietošanas mērķu maiņu 

ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamajam īpašumam „Paurkalni”, Indrānu pag., Lubānas 

nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, KONSTATĒJA, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.109 nostiprināts nekustamais īpašums „Paurkalni”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-001-0019, kas sastāv no divām 

zemes vienībām; 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-001-0019, platība - 34,4 ha, 



no tās, lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 7,1 ha un meži - 25,3 ha; 2.zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu: 7058-001-0020, platība - 5,9 ha, no tās, meži - 5,5 ha. 

Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprinātajā teritorijas 

plānojumā (saistošie noteikumi Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), grafiskajā daļā 

„Indrānu pagasta plānotā (atļautā) izmantošana” zemes vienības atrodas mežu teritorijā, līdz 

ar teritorijas plānojums pieļauj zemes lietošanas mērķa maiņu. 

Iepazīstoties ar informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kur teikts, ka lietošanas mērķa 

maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes 

platība neatbilst šo noteikumu prasībām; 30.punktu, kur teikts, ka lauku teritorijās zemes 

vienībai nosaka vienu lietošanas mērķi; lai noteiktu lietošanas mērķi, nosaka zemes vienībā 

dominējošo ekonomisko darbību, salīdzinot zemes lietošanas veidu platības meža zemei, 

zemei zem ūdeņiem un lauksaimniecībā izmantojamai zemei; uz zemes vienības esošai 

dzīvojamo ēku un palīgēku vai lauku saimniecību nedzīvojamo ēku apbūvei atsevišķi 

nenosaka lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases "Apbūves zeme"; ņemot vērā Lubānas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un 

pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4., 8.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

mainīt zemes lietošanas mērķi diviem zemes gabaliem: nekustamā īpašuma „Paurkalni”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-001-0019 un 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-001-0020, no: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) uz: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201). 
 

 

8.§ 

Par Tautas deju ansambļa “Lubāna” braucienu uz starptautisko folkloras festivālu 

Kunardo (Cunardo)  Itālijā   2016. gadā no  7. līdz 12. jūlijam 

ziņo Ilze Kraukle 

Lubānas novada pašvaldībā š.g. 17. martā saņemts Lubānas pilsētas kultūras nama 

direktores  Velgas Puzules iesniegums Nr. LUB/2.08/16/236, kurā lūdz atbalstīt Tautas deju 

ansambļa “Lubāna” braucienu uz starptautisko folkloras festivālu Kunardo (Cunardo) – Itālijā   

2016. gadā no  7. līdz 12. jūlijam. 

Brauciena kopīgās izmaksas ir EUR 6659,92, no tām brauciena transporta izmaksas ir 

EUR 5719,92. 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 27 punktu, saskaņā ar Lubānas novada 

domes 29.12.2015. apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 Kārtība, kādā Lubānas novada 

pašvaldība  finansē amatiermākslas kolektīvus” 13. punktu, kurā teikts: „Lai veicinātu 

starptautisko sakaru attīstību un kultūras mantojuma popularizēšanu, pašvaldība sniedz 

atbalstu kolektīvu dalībai ārzemju amatiermākslas festivālos un citos pasākumos, sedzot 

transporta pakalpojuma izmaksas. Vienam kolektīva braucienam piešķirtā summa nevar 

pārsniegt EUR 2500  gadā, bet ne vairāk kā EUR 100,- par katru brauciena dalībnieku”, kā 

arī  ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.03.2016. 



(protokols Nr.3., 1.§) un Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4., 2.§) 

atzinumus, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Segt transporta pakalpojuma izmaksas EUR 2500, - apmērā Tautas deju ansambļa “Lubāna” 

braucienam uz starptautisko folkloras festivālu Kunardo (Cunardo) – Itālijā   2016. gadā no  7. 

līdz 12. jūlijam. Transporta pakalpojuma  apmaksu veikt  no 2016.gada budžetā 

neparedzētiem gadījumiem plānotajiem līdzekļiem. 

 

Deputāte Lana Kunce balsojumā nepiedalās, jo ir Tautas deju ansambļa “Lubāna” 

dalībniece un piedalīsies braucienā uz Itāliju. 

 

9.§ 

Par dalību  tūrisma akcijā “Lubāna ezera noslēpumi”. 

ziņo Ilze Kraukle 

Lubānas novada pašvaldībā 11. martā saņemts Lubānas novada Tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālista Aigara Novika iesniegums Nr. 

LUB/2.08/16/212  ar lūgumu finansiāli atbalstīt 500 EUR apmērā Lubānas novada tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centra dalību tūrisma akcijā “Lubāna ezera noslēpumi”, kas 

notiks 2016. gadā no 1. maija līdz 1.oktobrim. 

Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālists Aigars 

Noviks iesaka šajā tūrisma akcijā iekļaut piecus Lubānas novada tūrisma apskates objektus: 

Lubānas amatnieku centru, dabas taku “Aiviekstes ozoli”, akmeņu parku “ Vaidavas”, 

operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālo privāto muzeju “Vecais ceplis”, piemājas saimniecību 

“Rozas” un zemnieku saimniecība ”Zvaigznītes”. 

 Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.03.2016. 

(protokols Nr.3., 2.§), Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4., 3.§) 

pozitīvos atzinumus, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra dalību tūrisma 

akcijā ”Lubāna ezera noslēpumi”. Līdzdalības maksājumam finansējumu 500 EUR piešķirt 

no nesadalītajiem (brīvajiem) budžeta līdzekļiem.  

 

10.§ 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Meirānieši” bērnu nometnes „Dzīve laukos ir 

aizraujoša” organizēšanai 

ziņo Ivars Bodžs 

Izskata biedrības „Meirānieši” valdes priekšsēdētājas Daces Mežsargas  16.03.2016.  

iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 16.03.2016. Nr. LUB/2.08/16/233) par papildus 

finansējuma piešķiršanu biedrībai „Meirānieši” bērnu nometnes „Dzīve laukos ir 

aizraujoša” organizēšanai. 

Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.03.2016. 

(protokols Nr.3., 4.§), Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4., 9.§) 

pozitīvos atzinumus, 



Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Piešķirt finansējumu 267,80 EUR (divi simti sešdesmit septiņi euro un 80 centi) transporta 

izdevumiem un 80,00 EUR (astoņdesmit euro) Kanisterapijas nodarbību finansēšanai 

diennakts vasaras nometnes ”Dzīve laukos ir aizraujoša” organizēšanai bērniem no 

daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm  laikā no 2016. gada 13.-19. jūnijam. 

Finansējumu piešķirt no budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem. 

 

11.§ 

Par Lubānas novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

ziņo Ivars Bodžs 

Izskata pašvaldības iestādes „Lubānas novada sociālais dienests” direktores I.L. iesniegumu 

(reģistrēts pašvaldībā 08.03.2016. Nr.LUB/2.08/16/194) par dienesta sniegto pakalpojumu 

maksas apstiprināšanu.  

     Lai aktualizētu atbilstoši esošajai situācijai maksas pakalpojumu cenrādi, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktiem, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols 

Nr.4., 10.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt Lubānas novada sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenas ar 2016.gada 

1.aprīli: 

1) telpu noma par m2 mēnesī – 2,30 EUR; 

2) veļas mazgāšana par 1 kg – 1,56 EUR. 

 

12.§ 

Par SIA “Īpašumu attīstības aģentūra” piedāvājumu 

ziņo Ivars Bodžs 

       Izskatot SIA “Īpašumu attīstības aģentūra” iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.03.2016. 

Nr. LUB/16/2.08/197) ar piedāvājumu pašvaldībai iegādāties īpašumā divas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 7013 005 0011 un 7013 005 0015 Meirānu ielā 2, Lubānā tiek 

konstatēts: 

1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0011 11108m2platībā, kadastrālā 

vērtība 4943 euro, uz zemesgabala atrodas privāto garāžu komplekss, kurā pašvaldībai 

pieder trīs garāžas ( boksi), teritorijas plānojumā paredzētā zemes izmantošana – 

rūpniecības teritorija un tehniskās apbūves teritorija. 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0015 7265m2platībā, kadastrālā 

vērtība 3415 euro, zemegabals ir neapbūvēts,tas  pieguļ Meirānu ielai, teritorijas 

plānojumā paredzētā zemes izmantošana – rūpniecības teritorija 

      Ņemot vērā, ka iepriekšminētās zemes vienības nav nepieciešamas pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai, kā arī atsaucoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punkts kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 

objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, turklāt Likuma 

21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 



ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, kā 

arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4., 11.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atteikties no SIA “Īpašumu attīstības aģentūra” piedāvājuma iegādāties īpašumā zemes 

vienības Meirānu ielā 2, Lubānā ar kadastra apzīmējumiem 7013 005 0011 un 7013 005 0015. 

 

13.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

ziņo Ivars Bodžs 

Sakarā ar saņemto informāciju par valsts finansējumu mācību literatūras un mācību 

līdzekļu iegādei vispārizglītojošajām skolām 2016.gadā (Izglītības un zinātnes ministrijas 

29.01.2016. vēstule Nr.01- 14e/303), reģistrēta pašvaldībā 29.01.2016., Nr.LUB/2.08/16/83, 

saņemtajiem iesniegumiem par atbalstu tūrisma akcijai “Lubāna ezera noslēpumi”, biedrībai 

“Meirānieši” vasaras nometnes organizēšanai un tautas deju ansamblim “Lubāna” dalībai 

folkloras festivālā Itālijā, kā arī nepieciešamību veikt neizlietoto līdzekļu atmaksu valsts 

budžetam par Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra izveidošanu, kā arī 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta  2.punktu un likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 16.panta 1.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. 

(protokols Nr.4., 12.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada 

budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam: 

2.1 Saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6 

14.§ 

Par nedzīvojamo telpu nomu 

ziņo Ivars Bodžs 

Izskatot M.T. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 01.03.2016. Nr. LUB/2.10/16/75) par iespēju 

iznomāt telpu šūšanas darbnīcas ierīkošanai pašvaldības īpašumā “Baloži” Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā,  konstatē: 

1. Pašvaldībai piederošā ēkā “Baloži” , Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 

apzīmējums Nr. 7058 004 0143 001ir brīvas, neizmantotas telpas 36,5 m2 platībā.  

http://www.lubana.lv/images/saistosie/Saistosie_noteikumi_Nr_6_Grozijumi_2016_gada_budzeta.pdf


2. 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” 67.punkts nosaka, ja nekustamu mantu 

iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka augstāku par 

nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu trešo daļu; 

3. Saskaņā ar šo noteikumu trešo nodaļu nomas maksa aprēķināta 11,60 euro mēnesī. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 10.punktu, 11.punktu,  22.punktu, kā arī ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 23.03.2016. (protokols Nr.4., 13.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo 

nedzīvojamo telpu 36,5 m2 platībā (8.pielikumā), “Baložos”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā; 

2. Apstiprināt nomas objekta izsoles sākumcenu 12 euro mēnesī; 

3. Telpu izmantošanas mērķis –  sadzīves pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem; 

Objekts tiek iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā. 

4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt lēmuma 

           1.punktā norādītā objekta nomas tiesību izsoli līdz 2016.gada 21.aprīlim. 
 

 

15.§ 

Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

ziņo Ivars Bodžs 

Izskata Latvijas pašvaldību savienības (turpmāk LPS) vēstuli par pašvaldību iespējām saņemt 

ESF finansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm (reģistrēts pašvaldībā  10.03.2016. Nr. 

LUB/2.08/16/203) un minimālās prasības, lai pašvaldība kļūtu par Nacionālā veselīgo 

pašvaldību tīkla dalībnieci. Dalība Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir brīvprātīga un 

bezmaksas. Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības 

veicināšanas jomā, izpilda noteiktus kritērijus saistībā ar veselības veicināšanu un aizpilda 

pieteikuma dokumentus. Lai sekmētu „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-

2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā Lubānas novadā un 

saņemtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas, proti, “iedzīvotāju veselīga 

dzīves veida un sporta veicināšana”, īstenošanā, kā arī pretendētu uz LPS vēstulē minētā 

finansējuma saņemšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļu un, ņemot vērā 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.03.2016. (protokols Nr.3., 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne,  Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – Lana Kunce, 

nolemj: 

1. Iestāties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

2. Iecelt Lubānas novada domes deputāti Lanu Kunci kā atbildīgo amatpersonu par 

pašvaldības darbību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 
 

 

16.§ 

Par Nikolaja Antipenko atbrīvošanu no Medību koordinācijas komisijas locekļa amata 



ziņo Ivars Bodžs 

    Ņemot vērā Nikolaja Antipenko iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 24.03.2016. 

Nr.LUB/2.10/16/99) par atbrīvošanu no Medību koordinācijas komisijas locekļa amata 

pienākumu pildīšanas.  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atbrīvot Nikolaju Antipenko, personas kods xxx,  no Lubānas novada Medību koordinācijas 

komisijas locekļa amata pēc paša vēlēšanās. 

 

 

17.§ 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā I.V. 

ziņo Andris Kļaviņš 

  2016.gada 15.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā-pašvaldība) saņēma 

I.V. deklarētā dzīvesvieta xxx, Indrānu pagasts,  Lubānas novads, iesniegumu (Nr. 

LUB/2.10/16/89), kurā lūdz rast iespēju piešķirt dzīvojamo platību pašvaldībai piederošā 

īpašumā.  

 Noklausījusies un izvērtējusi A.Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 

novada 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.punktu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atzīt, ka I.V., personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx,   Indrānu pagasts, Lubānas 

novads, nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu 

risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

 

18.§ 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā M.L. 

ziņo Andris Kļaviņš 

  2016.gada 14.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā-pašvaldība) saņēma 

M.L., deklarētā dzīvesvieta xxx, Lubāna, Lubānas novads, iesniegumu, reģistrētu pašvaldībā 

ar Nr.LUB/2.10/16/86. Iesniedzēja lūdz piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli, 

pamatojoties uz pašvaldības 2012.g. 28.jūnija   Saistošajiem noteikumiem Nr.7. Iesnieguma  

pielikumā pievienota Lubānas novada sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam, kā arī    invaliditātes apliecības kopiju. 

 Noklausījusies un izvērtējusi A.Kļaviņa  sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 

novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.punktu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atzīt, ka M.L., personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, nav tiesīga saņemt Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās 

vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

 

19.§ 



Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā G.Z. 

ziņo Andris Kļaviņš 

  2016.gada 29.februārī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā- pašvaldība) 

saņēma G.Z., deklarētā dzīvesvieta xxx, iesniegumu (Nr. LUB/2.10/16/74), kurā lūdz piešķirt 

dzīvojamo platību „Morozā” dzīvoklis Nr. 9. Noklausījusies un izvērtējusi A.Kļaviņa  sniegto 

informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3., 18. un 

23.punktu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atzīt, ka G.Z., personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, nav tiesīgs saņemt Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās 

vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

 

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2016.gada 28.aprīlī  pašvaldības administrācijas telpās 

Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. 

 

Sēde slēgta plkst.17.00 

  

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)             Tālis Salenieks 

 

Sēdi protokolēja            (personiskais paraksts)         Mārīte Kotāne 

 

Protokols parakstīts 06.04.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


