
 

    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 

 

2010.gada 25.februārī                                        Nr. 2 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 

Protokolē –        Mārīte KOTĀNE, kancelejas vadītāja. 

Piedalās –  

Deputāti:            Juris MITJAKOVS 

                           Mārīte KOTĀNE 

                           Anita SLUCKA 

                           Līga ŠPUNE 

                           Ilgonis LOSĀNS 

                           Inese LĪBERE 

                           Iveta PEILĀNE 

                           Rudīte KOLĀTE 

                           Māris VALAINIS 

                           Jānis SIKSALIETIS 

                          Guntis KLIKUČS 

Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors       

               Ingrīda LOGINA, galvenā grāmatvede 

               Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste  

               Egils RĒVELIS, attīstības daļas vadītājs    

Uzaicināti:         Genādijs KRIVICKIS, Madonas rajona Policijas pārvaldes iecirkņa   

                                                                inspektors. 

Nepiedalās –  

Deputāti:            Laila OZOLIŅA, aizņemta pamatdarbā 

Uzaicināti:         Genādijs KRIVICKIS, Madonas rajona Policijas pārvaldes iecirkņa   

                                                                inspektors, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

                       

T.Salenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina to mainīt, 

izslēdzot jautājumu: 

„1. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu Guntim Klikučam.”, sakarā ar to, ka 

pašvaldības vēlēšanu komisija ar savas sēdes lēmumu (04.02.2010., Protokols Nr.1) ir 

apstiprinājusi deputāta Gunta Klikuča pilnvaras. 

Papildināt darba kārtību ar jautājumu:  

9. 4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu Jānim Kaļvam. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

mailto:pasts@lubana.lv
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Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt šādu 2010.gada 25.februāra domes sēdes, Protokols Nr.2, darba 

kārtību: 

1. Informācija. 

2. Par Meirānu tautas nama rekonstrukcijas papildus darbiem un nodošanas termiņa 

pagarināšanu. 

3. Par debitoru parādu atzīšanu par bezcerīgiem. 

4. Par dalības maksu zēnu vokālistu konkursā „Aiviekstes lakstīgalas”. 

5. Par līdzfinansējumu Lubānas pensionāru biedrības „Cerība” projektam „Ejam 

laikam līdzi”. 

6. Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Meirānu Kalpaka pamatskolā. 

7. Par grozījumiem nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un 

sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (Apst. ar 30.07.2009. domes 

sēdes, Protokols Nr.8, 10.§, lēmumu) pielikumā Nr.1 „Lubānas novada domes 

amatpersonu un pašvaldības administrācijas darbinieku amatu saraksts”. 

8. Par saistošajiem noteikumiem „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Lubānas novadā”. 

9. Par dzīvojamās platības izīrēšanu. 

10. Par nedzīvojamās platības iznomāšanu. 

11. Par zemes jautājumiem. 

12. Par adresācijas jautājumiem. 

13. Par ceļa izdevumu segšanu nokļūšanai uz mācību iestādi - I.Kalvānes 15.02.2010. 

(Reģ.Nr.1-22/82) iesniegums. 

1.§ 

INFORMĀCIJA 

(Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, E.Rēvelis, J.Mitjakovs, M.Kotāne, I.Peilāne) 

 

- Par aktualitātēm domes priekšsēdētāja darbā. 

- Par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildes gaitu. 

- Par komiteju darbu. 

- Par Vaidas Levānes, Lubānas bibliotēkas vadītājas iesniegumu, sakarā ar 

darba attiecību pārtraukšanu. 

Šajos jautājumos deputāti nebalso un lēmumus nepieņem 

 

2.§ 

PAR MEIRĀNU TAUTAS NAMA REKONSTRUKCIJAS PAPILDUS DARBIEM 

UN NODOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANU 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Iepazīstas ar SIA „Vidzeme 90” iesniegumiem 16.02.2010. (17.02.2010., Reģ.Nr.1-

13/76) par papildus darbiem Meirānu tautas nama rekonstrukcijas gaitā un 

(17.02.2010., Reģ.Nr.1-13/77) par būvdarbu izpildes un nodošanas termiņa 

pagarinājumu par trim mēnešiem. 

Iesniegumam (17.02.2010., Reģ.Nr.1-13/76) par papildus darbiem pievienots darbu 

apraksts un 5 lokālās tāmes: vispārceltnieciskie darbi par summu Ls 11723,92;  

                                              gruntsūdens līmeņa pazemināšana - Ls 1322,47; 

                                               karstā ūdens boilera apsaiste - Ls 426,04;  
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                                               ārējais ūdensvads un kanalizācija - Ls 4965,89;  

                                               pievienošanās pie artēziskās akas urbuma  

                                               un hidrofora uzstādīšana – Ls 1126,21; 

Papildus darbu kopējā summa sastāda Ls 19564,54. 

Ņemot vērā, ka daļa no papildus darbiem jau ir veikta, kā arī analizējot tāmēs 

uzrādītās darbu pozīcijas, dome atzīst lokālajās tāmēs norādīto pozīciju 

nepieciešamību un saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols Nr.2, 

1.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Akceptēt SIA „Vidzeme 90” iesniegto Meirānu tautas nama rekonstrukcijas 

darbu papildus darbu apjomu un izmaksu tāmi par kopējo summu Ls 

19564,54. 

2. Pagarināt Meirānu tautas nama rekonstrukcijas būvdarbu izpildes un 

nodošanas termiņu par 3 mēnešiem – līdz 2010.gada 01.jūnijam. 

 

3.§ 

PAR DEBITORU PARĀDU ATZĪŠANU PAR BEZCERĪGIEM 

(Ziņo: T. Salenieks, I.Logina)  

 

Iepazīstas ar Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 15.02.2010., 

Nr.1-16/4 iesniegumu (16.02.2010., Reģ.Nr.1-14/73) ar lūgumu uzskatīt par 

bezcerīgiem parādus par skolēnu izdevumiem ēdināšanai. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols Nr.2, 2.§.) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

Atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no pašvaldības bilances šādus debitoru parādus:  

Alvim Arntam, personas kods: ***, deklarēta dzīves vieta *** Ls 22,68 

(divdesmit divu latu, 68 santīmu) apmērā;  

Matīsam Enģelim, personas kods: ***, deklarēta dzīves vieta ***, Ls 8,30 

(astoņu latu, 30 santīmu) apmērā; 

Evijai Režģei, personas kods: ***, deklarēta dzīves vieta *** Ls 17,19 

(septiņpadsmit latu, 19 santīmu) apmērā par ēdināšanas maksas pakalpojumiem 

Meirānu Kalpaka pamatskolā. 

4.§ 

PAR DALĪBAS MAKSU ZĒNU VOKĀLISTU KONKURSĀ „AIVIEKSTES 

LAKSTĪGALAS” 

 (Ziņo: I.Logina)  

 

Iepazīstas ar Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 15.02.2010. 

iesniegumu (16.02.202010., Reģ.Nr.1-14/75) par Jānim Zāberam veltītā zēnu 

vokālistu konkursa „Aiviekstes lakstīgalas 2010” dalībnieku dalības maksas 

palielināšanu. 

Sakarā ar to, ka konkursa dalībnieku skaits ir mazāks nekā iepriekšējā gadā, bet 

pasākuma organizēšanas izdevumi nav samazinājušies un ņemot vērā Finanšu 

komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols Nr.2, 3.§) lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt dalības maksu jauno vokālistu konkursā „Aiviekstes lakstīgalas 

2010” vienam dalībniekam Ls 3,50 (trīs lati, 50 santīmi) apmērā saskaņā ar 

aprēķinu. 

(Pielikumā Nr.1 – Aprēķins dalības maksai jauno vokālistu konkursā „Aiviekstes 

lakstīgalas 2010” uz 1 lapas.) 

 

5.§ 

PAR LĪDZFINANSĒJUMU LUBĀNAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAS „CERĪBA” 

PROJEKTAM „EJAM LAIKAM LĪDZI” 

(Ziņo: I.Logina)  

 

Ar domes sēdes lēmumu (29.10.2009., Protokols Nr.11, 10.§) Lubānas pensionāru 

biedrībai „Cerība”, Kopienu iniciatīvu fonda projekta „Ejam laikam līdzi” īstenošanai, 

tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Ls 150,00 apmērā. Pensionāru biedrība 

2009.gadā piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu neizmantoja, bet atbilstoši likumam 

„Par budžetu un finanšu vadību”, budžeta izdevumi tiek plānoti katram 

saimnieciskajam gadam atsevišķi, līdz ar to piešķirtā apropriācija netika izmantota. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (18.02.2010., 

Protokols Nr.2, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

Piešķirt līdzfinansējumu Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati) apmērā Lubānas 

pensionāru biedrībai „Cerība”, Kopienu iniciatīvu fonda projekta „Ejam laikam 

līdzi” īstenošanai, no pašvaldības apstiprinātā 2010.gada budžeta neparedzētiem 

gadījumiem plānotajiem līdzekļiem. 

6.§ 

PAR ĒDINĀŠANAS MAKSAS APSTIPRINĀŠANU MEIRĀNU KALPAKA 

PAMATSKOLĀ 

(Ziņo: I.Logina)  

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols Nr.2, 5.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem Meirānu Kalpaka 

pamatskolā Ls/vienai ēdienreizei līdz 2009./2010. mācību gada beigām:  

audzēkņiem:                                                        personālam:  pusdienas – 0,80 

             brokastis........................0,40  

             brokastis pirmskolai......0,20 

             pusdienas....................... 0,40        

             launags.......................... 0,40 

             vakariņas........................0,40. 
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7.§ 

PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS 

KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ” (Apst. ar 30.07.2009. domes sēdes, Protokols Nr.8, 10.§, lēmumu) 

PIELIKUMĀ Nr.1 „LUBĀNAS NOVADA DOMES AMATPERSONU UN 

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS DARBINIEKU AMATU SARAKSTS” 

 (Ziņo: I.Bodžs)  

 

Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.02.2010., 

Protokols Nr.2, 7.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību 

un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (apst. 30.07.2009., 

prot.Nr.8; 10.§) pielikuma Nr.1 nosaukumā un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu saraksts”. 

2. Sakarā ar ievērojami lielo ierakstu apjomu, kuros izdarītas izmaiņas 

Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā” pielikumā Nr.1 „Lubānas novada 

domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu saraksts”, izteikt to jaunā redakcijā. 

(Pielikumā Nr.2 – Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un 

sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (Apst. ar 30.07.2009. domes 

sēdes, Protokols Nr.8, 10.§, lēmumu) pielikums Nr.1 „Lubānas novada domes 

amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts” uz 5 

lapām.) 

 

8.§ 

PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI 

MODIFICĒTO KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI LUBĀNAS NOVADĀ” 

 (Ziņo: J.Mitjakovs)  

 

Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.02.2010., 

Protokols Nr.2, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2 ” Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Lubānas novadā”. 

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību: 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.2 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Lubānas novadā” triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai; 

   2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada 

pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var 
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iepazīties Lubānas novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas 

novadā. 

3.   Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

(Pielikumā Nr.3 – Saistošie noteikumi Nr.2 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Lubānas novadā” uz 1 lapas.) 

 

9.§ 

PAR DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS IZĪRĒŠANU 

(Ziņo: I.Bodžs)  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta 2.daļas 3) punktu, kurā teikts, ka 

„... Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums 

...racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;”, 

likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14. panta 1.punkta 

1.daļas c) sadaļu, kura nosaka, ka „pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 

personas, kurām saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība 

gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir: „pašvaldības 

teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās 

personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās 

dzīvojamās telpas”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, kurā noteikts, ka 

„Īrnieka nāves … gadījumā, … pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie 

pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, 

ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols 

Nr.2, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Izīrēt dzīvokli Ozolu ielā 14-42, Lubānā, Lubānas novadā, Ilutai Rudakovai, 

personas kods:***, deklarēta dzīves vieta ***, slēdzot īres līgumu uz 1 (vienu) 

gadu ar SIA „Lubānas KP”. 

(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums, Sociālā dienesta 03.12.2009. izsniegtās izziņas 

Nr.10-13.2/350 kopija uz 2 lapām.) 

2. Izīrēt dzīvokli Ozolu ielā 14-23, Lubānā, Lubānas novadā, Karinai Evaldai, 

personas kods:***, deklarēta dzīves vieta ***, slēdzot īres līgumu uz 1 (vienu) 

gadu ar SIA „Lubānas KP”. 

(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

3. Izīrēt dzīvokli Nr.1, Stacijas ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Dzintaram 

Pličam, personas kods: ***, deklarētā dzīves vieta ***, rakstiski norādīta 

dzīves vieta ***, slēdzot īres līgumu ar SIA ”Lubānas KP”. 

(Pielikumā Nr.6 – Izvērsts lēmums, Sociālā dienesta 01.02.2010. izsniegtās izziņas 

Nr.10-11/22 kopija uz 2 lapām.) 

4. Izīrēt dzīvokli Nr.1, „Rozniekos-3”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Jānim Kaļvam, personas kods: ***, deklarēta dzīves vieta ***, slēdzot īres 

līgumu ar SIA „Lubānas KP”. 

(Pielikumā Nr.7 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 
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10.§ 

PAR NEDZĪVOJAMĀS PLATĪBAS IZNOMĀŠANU 

 (Ziņo: I.Bodžs)  

 

Izskata Jāņa Tropa, personas kods: ***, dzīvo ***, 28.01.2010. (Reģ.Nr.1-22/49) 

iesniegumu par nedzīvojamo pagraba telpu Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas 

novadā, iznomāšanu, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(18.02.2010., Protokols Nr.2, 9.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

Slēgt nomas līgumu ar Jāni Tropu, personas kods: ***, dzīvo ***, par pagraba 

telpu 33,9 m² platībā, Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, 

iznomāšanu uz termiņu līdz 3 gadiem un nomas maksu par 1m²/Ls 0,08 (nulle 

lati, 08 santīmi). 

 

11.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

(Ziņo: A.Ozoliņa)  

 

1. Par platību precizēšanu zemesgabaliem. 

 

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

apstākļus, ņemot vērā VZD Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegto informāciju, 

saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols 

Nr.2, 5.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

precizēt platības zemes reformas pabeigšanai reģistrētajām zemes vienībām: 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-013-0033 – platība 13,1 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-008-0012 – platība 11,2 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-001-0038 – platība 9,6 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-002-0023 – platība 6,8 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-003-0059 – platība 4,8 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-018-0003 – platība 4,4 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-010-0027 – platība 3,3 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-016-0002 – platība 1,3 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-004-0150 – platība 1,5 ha; 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-004-0159 – platība 0,7 ha. 

 

2. Par grozījumu Lubānas novada domes sēdes 28.01.2010. lēmumā. 

 

Pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.¹ punktu, kur teikts, ka ja 

persona neizlieto zemes nomas pirmtiesības viena gada laikā, un pašvaldība pieņem 

lēmumu pēc 2009.gada 30.decembra, zemi ieskaita rezerves zemes fondā, saskaņā ar 
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Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols Nr.2, 5.§, 

2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

veikt grozījumus Lubānas novada domes sēdes 28.01.2010. lēmumā, protokols 

Nr.1, 3.§ 2.p. un lēmumu izteikt šādā redakcijā: 

“zemes gabalus ar kadastra numuriem: 7058-004-0157, 2,1 ha platībā, 7058-004-

0169, 0,23 ha platībā, 7058-016-0233, 1,4 ha platībā ieskaitīt rezerves zemes 

fondā.” 

 

3. Par zemesgabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

 

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

apstākļus, ņemot vērā Jāņa Viškas 05.02.2010. (Reģ.Nr.1-22/66) personīgo 

iesniegumu par zemes nomas līguma laušanu, sakarā ar to, ka zemesgabals nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 

25.panta 2.¹ punktu, kur teikts, ka ja pašvaldība pieņem lēmumu par zemi pēc 

2009.gada 30.decembra, zemi ieskaita rezerves zemes fondā, saskaņā ar Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols Nr.2, 5.§, 3.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

zemes gabalu ar kadastra numuru: 7058-010-0058, 2,4 ha platībā, ieskaitīt 

rezerves zemes fondā. 

 

12.§ 

PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM 

(Ziņo: A.Ozoliņa)  

 

Izskata VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Adrešu reģistra sniegto informāciju par 

Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta adresācijas objektiem. 

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

apstākļus, pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 

14.panta 2.daļu, kur teikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes 

vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, 

laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās 

pašvaldības dome, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 8.punktu, kur teikts, ka pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē 

nosaukumus vai numurus saskaņā ar teritorijas plānojumu, 6.1.punktu, kur teikts, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, 12.punktu, kur teikts, ka novadu, 

novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, 

apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu, saskaņā ar Attīstības 

un komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols Nr.2, 6.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 
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Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Indrānu pagastā, Lubānas novadā likvidēt adresācijas objektu: Stacijas iela.  

2. Lubānā, Lubānas novadā likvidēt adresācijas objektu: Stacijas iela 8A. 

3. Mainīt adresi un nosaukumu Indrānu pagasta viensētai, Lubānas novadā uz 

“Avotiņu mājas”, zemesgabala kadastra numurs: 7058-019-0035. 

 

13.§ 

PAR CEĻA IZDEVUMU SEGŠANU NOKĻŪŠANAI UZ MĀCĪBU IESTĀDI - 

I.Kalvānes 15.02.2010. (Reģ.Nr.1-22/82) iesniegums 

 (Ziņo: T.Salenieks)  

 

Izskata Ivetas Kalvānes, deklarēta dzīvesvieta ***, 15.02.2010. iesniegumu 

(Reģ.Nr.1-22/82) ar lūgumu segt ceļa izdevumus dēlam Aivim Kalvānam, deklarēta 

dzīves vieta ***, Lubānas vidusskolas 7.klases audzēknim, nokļūšanai uz mācību 

iestādi. 

Ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (17.02.2010., 

Protokols Nr.2, 4.§), Finanšu komitejas sēdes (18.02.2010., Protokols Nr.2, 6.§) 

lēmumus,  

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Jānis Siksalietis, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

Segt ceļa izdevumus nokļūšanai uz mācību iestādi Aivim Kalvānam, deklarēta 

dzīvesvieta ***, Lubānas vidusskolas 7. klases audzēknim, maršrutā 

„Liedeskrogs – Lubāna – Liedeskrogs”, no 2010.gada apstiprinātā budžeta 

skolēnu pārvadāšanai plānotajiem līdzekļiem. 

(Pielikumā Nr.8 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

Sēdi slēdz plkst.18,00 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs                                                     Tālis Salenieks 

 

Protokolists                                                                                               Mārīte Kotāne 

 

Parakstīts ____________________________________ 
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