
    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 28.jūlijā                                               Nr. 9

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada –        Juris MITJAKOVS, novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Piedalās – 
Deputāti:            Ilgonis LOSĀNS,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Rudīte KOLĀTE,
                           Guntis KLIKUČS,
                           Anita SLUCKA,
                           Ilze KRAUKLE,
                           Iveta PEILĀNE.
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors,      

               Ingrīda LOGINA, galvenā grāmatvede,
               Aija OZOLIŅA, pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste.

Uzaicināti -        Genādijs KRIVICKIS, Madonas rajona Policijas pārvaldes Lubānas 
                                                                iecirkņa inspektors, novada pašvaldības  
                                                                kārtībnieks.
Nepiedalās – 
Deputāti:          Inese LĪBERE (slimības dēļ), 
                         Laila OZOLIŅA, Māris VALAINIS (aizņemti pamatdarbā),
                         Līga ŠPUNE, Tālis SALENIEKS (atvaļinājumā).

DARBA KĀRTĪBA:                               
1. Par aktualitātēm pašvaldības darbā.
2. Par grozījumiem 2011.gada budžetā.
3. Par ziedojumu pieņemšanu.
4. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Lubānas vidusskolas sporta kompleksa 

rekonstrukcija” pabeigšanai.
5. Par pašvaldības funkcijas „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu 

bāzes izveidošanu un uzturēšanu” deleģēšanu SIA „GEO Mērniecība”.
6. Par telpas iznomāšanu Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā.
7. Par adresācijas jautājumiem.
8. Par zemes jautājumiem.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Miera iela 4A, 

Lubānā, Lubānas novadā, un zemes gabala sadali.
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10. Par Beverīnas novada pašvaldības vēstuli.
11. Par  grozījumiem  2011.gada  31.marta  (protokols  Nr.4,4.§,2.p.)  domes  sēdes 

lēmumā  par  līdzfinansējumu  biedrības  „Saulains  rīts”  iesniegtajam  projektam 
„Jaunu pakalpojumu izveidošana un esošo kvalitātes paaugstināšana”

1.§
PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DARBĀ

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

Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē deputātus par notikušo Rugāju novada 
robežu saskaņošanu un atzīmē, ka vēl priekšā ir mūsu novada robežu saskaņošanas 
procedūra.  Par  pagarināto  līgumu  ar  SIA  „Alba  5”  par  atkritumu  savākšanu  un 
noglabāšanu līdz 2018.gadam. Tranzīta ielu uzturēšanai paredzētie līdzekļi būs tādi 
paši kā pagājušajā gadā. Ir noslēgusies trotuāru būve Lubānas pilsētā.
Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja M.Kotāne informē, 
par sēdē skatītajiem jautājumiem – par aprūpi mājās; par GMI saņēmējiem; par 
nepieciešamajiem grozījumiem saistošajos noteikumos „Par sociālajiem pabalstiem 
novadā” .
Kultūras darba speciāliste, Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle I.Kraukle 
informē  par  sēdē  skatītajiem  jautājumiem  –  Par  kultūras  pasākumu  „Aiviekstes 
svētki”; par iespēju mācīt angļu valodu Lubānas vidusskolā 1.klasē; par novada mājas 
lapu  un  darbu  pie  bukleta  izveides.  Kā  kultūras  darba  speciāliste  informē  par 
notikumiem kultūras dzīvē novadā. 
Pašvaldības galvenā grāmatvede I.Logina sniedz atskaiti par pašvaldības 2011.gada 
apstiprinātā budžeta 1.pusgada izpildi un kultūras pasākuma „Aiviekstes svētku” 
tāmes izpildi. Deputāti informāciju pieņem zināšanai.
(1.pielikumā – „Aiviekstes svētku” tāmes izpilde, pašvaldības 2011.gada apstiprinātā  
budžeta 1.pusgada  izpilde  uz 6 lapām.)

2.§
PAR GROZĪJUMIEM 2011.GADA BUDŽETĀ

 (Ziņo: I.Logina)

Sakarā ar iepriekš neplānotu transfertu maksājumu saņemšanu no valsts budžeta, kā 
arī aizņēmuma līguma noslēgšanu ar Valsts kasi un nepieciešamību precizēt atsevišķu 
iestāžu  plānotos  maksājumus  atbilstoši  klasifikācijas  kodu  sistēmai,  ņemot  vērā 
Finanšu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Izdarīt  grozījumus  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par 

2011.gada pašvaldības budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 
„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.13  „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;
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2.2. saistošie  noteikumi  Nr.13  „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.13  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības  
budžetu”” uz 1 lapas.)

3.§
PAR ZIEDOJUMU PIEŅEMŠANU

(Ziņo: I.Logina)

Pašvaldības norēķinu kontā 2011.gada jūnija un jūlija mēnesī saņemti sešu juridisko 
personu  naudas  ziedojumi  Starptautiskajam  amatiermākslas  kolektīvu  festivālam 
„Aiviekstes  svētki”,  t.sk.  SIA „Hereford”  Ls  300;  SIA „Tanebergi”  Ls  200;  SIA 
„Holzwerke-Lubāna” Ls 100; SIA „AR Kvarta” Ls 30; SIA „Klāni A” Ls 50; SIA 
„Lubānas Aptieka” Ls 50 un SIA „Tūjas 4” Ls 50.
Sakarā  ar  to,  ka  pašvaldībā  nav  noteikta  ziedojumu  un  dāvinājumu  pieņemšanas 
kārtība,  un, atbilstoši  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19) punkta prasībām „.... 
tikai  dome var.........noteikt  kārtību,  kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo 
mantu,  kā  arī  kārtību,  kādā  notiek  dāvinājumu  un  novēlējumu  pieņemšana  un 
pārzināšana ......” , kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols 
Nr.7, 4.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Pieņemt  naudas  ziedojumus  Ls  780,00  (septiņi  simti  astoņdesmit  latu) 

apmērā,  t.sk.  SIA  „Hereford”  Ls  300;  SIA  „Tanebergi”  Ls  200;  SIA 
„Holzwerke-Lubāna” Ls 100; SIA „AR Kvarta” Ls 30; SIA „Klāni A” Ls 50; 
SIA „Lubānas Aptieka” Ls 50 un SIA „Tūjas 4” Ls 50.

2. Saņemtos  ziedojumus  izlietot  Lubānas  kultūras  nama  pasākuma, 
starptautiskais  amatiermākslas  kolektīvu  festivāls  „Aiviekstes  svētki”, 
izdevumu finansēšanai.

4.§
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTA „LUBĀNAS 

VIDUSSKOLAS SPORTA KOMPLEKSA REKONSTRUKCIJA” PABEIGŠANAI
 (Ziņo: J.Mitjakovs)

Jautājums skatīts Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (26.07.2011., Protokols 
Nr.7, 7.§) un Finanšu komitejas (26.07.2011., Protokols Nr.7, 6.§ ) sēdēs. Ņemot vērā 
to,  ka  šobrīd  nav  pieejami  un  apkopoti  nepieciešamo  materiālu  un  darba  tāmes 
rezultāti, deputāti vienojas jautājumu izskatīt un lēmumu pieņemt ārkārtas domes sēdē 
līdz 20.augustam.

Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieņem.

3



5.§
PAR PAŠVALDĪBAS FUNKCIJAS „AUGSTAS DETALIZĀCIJAS 

TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS DATU BĀZES IZVEIDOŠANU UN 
UZTURĒŠANU” DELEĢĒŠANU SIA „GEO MĒRNIECĪBA”

(Ziņo: I.Bodžs)
 

2010.  gada 21.septembrī  pašvaldība ar Valsts zemes dienestu noslēdza deleģējuma 
līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu. 2011. gada 10. 
maijā  no  dienesta  tika  saņemta  vēstule,  kurā  paziņots,  ka  Valsts  zemes  dienests 
turpmāk neuzturēs pašvaldības datu bāzi. Ņemot vērā iepriekš teikto, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 23) daļu un saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 
likuma 13.panta (7) daļu,  ņemot  vērā Attīstības  un komunālo jautājumu komitejas 
sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Izbeigt 21.09.2010. noslēgto deleģējuma līgumu ar Valsts zemes dienestu par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu.
2. Deleģēt  pašvaldības  funkciju  -  augstas  detalizācijas  topogrāfiskās 

informācijas datubāzes izveidošana un uzturēšana SIA „GEO Mērniecība”, 
Reģ.  Nr.45403028111,  juridiskā  adrese:  „Mežarasas”,  Krustpils  pagasts, 
Krustpils  novads,  LV-5204,  slēdzot  deleģējuma  līgumu  par  funkciju 
nodošanu un apstiprināt pakalpojumu izcenojumus.

3. Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts zemes dienestu par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas apmaiņu.

(2a.pielikumā – SIA „GEO Mērniecība” sniegto pakalpojumu izcenojumi uz 1 lapas.)
6.§

PAR TELPAS IZNOMĀŠANU OSKARA KALPAKA IELĀ 2, LUBĀNĀ, 
LUBĀNAS NOVADĀ

 (Ziņo: I.Bodžs)

Sakarā ar to, ka pašvaldībā vairākkārt ir saņemti iedzīvotāju iesniegumi par kurpnieka 
darbnīcas  pakalpojumu  pieejamības  nodrošinājumu  pilsētā  un  pamatojoties  uz 
08.06.2010.  MK  noteikumu  Nr.515  „Noteikumi  par  valsts  un  pašvaldību  mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem”  7.  punktu,  kurā  teikts,  ka  „Lēmumu  par  nomas  objekta  nodošanu 
iznomāšanai  pieņem iznomātājs.  Pašvaldības  dome  var  noteikt  citu  institūciju  vai 
amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī 
citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.” un 10. punktu 
„Nomnieku  noskaidro  rakstiskā  vai  mutiskā  izsolē.”,  ņemot  vērā  Attīstības  un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Iznomāt nedzīvojamo telpu – pagrabu 36,7 m2 platībā Oskara Kalpaka ielā 2, 

Lubānā, Lubānas novadā, (būves kadastrālās uzmērīšanas lietas telpu grupas 
Nr.006) kurpnieku darbnīcas ierīkošanai.

2. Nomnieka noskaidrošanai rīkot rakstisku izsoli.
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3. Apstiprināt objekta nosacīto nomas maksu – Ls 13,54 (trīspadsmit lati,  54 
santīmi) mēnesī.

7.§
PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM

 (Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  Valsts  zemes  dienesta  Zemgales  reģionālās  nodaļas  vadītājas  I.Birkovas 
2011.gada 4.aprīļa iesniegumu (11.04.2011., Reģ. Nr.1-11/167) par adrešu noteikšanu 
(precizēšanu) Indrānu pagastā, konstatēja, ka lai atvieglotu pakalpojumu sniedzēju un 
operatīvo dienestu darbu, ļaujot ātri  un nekļūdīgi identificēt  nepieciešamo objektu, 
izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju 
un  apdzīvoto  vietu  likuma”  14.panta  2.daļu  /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 2009.gada  3.novembra 
„Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu /pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē  
nosaukumus vai numurus saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes  
ierīcības  projektu/,  6.punktu  /adresācijas  sistēmai  piemēro šādus  pamatprincipus:  
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram adresācijas objektam  
piešķir vienu adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā”  
noteiktajām prasībām/, 29.punktu /lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai  
tās  pilnvarota  institūcija  norāda:  adresācijas  objekta  atbilstību  konkrētam  šo  
noteikumu  2.punkta  apakšpunktam  (2.8.);  jauno  adresācijas  objekta  nosaukumu;  
adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā/, ņemot vērā VZD Zemgales reģionālās 
nodaļas  iesniegto  informāciju  par  to,  ka  pašvaldības  teritorijā  –  Indrānu  pagastā 
īpašumiem  ir  vienādas  adreses  (nosaukumi),  saskaņā  ar  Attīstības  un  komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 2.§) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. mainīt  adresi  no  „Uzvaras  1”  uz  „Uzvaras”,  Indrānu  pagasts,  Lubānas 

novads,  ēkām  ar  kadastra  apzīmējumiem:  7058-017-0010-001,  7058-017-
0010-002,  7058-017-0010-003,  kadastra  numurs  zemei:  7058-017-0010, 
adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 104572988;

2. nekustamajam īpašumam – zemei  ar kadastra numuru: 7058-016-0210 un 
ēkām  mainīt  adresi  un  nosaukumu  no  „Uzvaras”  uz  “Uzvaru  mājas”, 
Meirānu  ciems,  Indrānu  pagasts,  Lubānas  novads,  LV-4826,  adresācijas 
objekta kods Adrešu klasifikatorā: 103794678;

3. piešķirt  adresi:  „Uzvaras  3”,  Meirānu  ciems,  Indrānu  pagasts,  Lubānas 
novads, LV-4826, ēkai ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0259-001.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 3.daļu 
/lēmumu par nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu vai apstiprināšanu attiecīgā  
pašvaldība  piecu  darbdienu  laikā  pēc  tā  parakstīšanas  nosūta  Valsts  zemes  
dienestam/, pamatojoties uz „Adresācijas sistēmas noteikumu” 44.punktu /apliecinātu  
lēmuma  kopiju  par  adreses  piešķiršanu,  maiņu  vai  likvidāciju,  vai  izrakstu  no  
attiecīgā  lēmuma  (arī  elektroniska  dokumenta  veidā)  pašvaldības  dome  iesniedz  
Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas; apliecinātu  
lēmuma kopiju vai izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz kopā ar pavadvēstuli (arī  
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elektroniska  dokumenta  veidā),  kurā  norāda  mērķi  –  reģistrācijai  Valsts  adrešu  
reģistrā/, lēmuma izrakstu izsūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai 
uz adresi: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001.

(3.pielikumā – Adresācijas objektu izvietojuma shēmas uz 3 lapām.)

8.§
PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM

(Ziņo: A.Ozoliņa)

1. Par zemes „Dzīšļi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, piekritību
Izskata  jautājumu  par  zemesgabala  „Dzīšļi”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 
ieskaitīšanu rezerves  zemes  fondā.  Ņemot  vērā Attīstības  un komunālo  jautājumu 
komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 1.§, 1.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-004-00224, platība – 1,1 ha, ieskaitīt 
rezerves zemes fondā, piešķirt nosaukumu: „Dzīšļi 1”, noteikt lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods:0101).
(4.pielikumā –Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdai Stalbergai uz zemi „Dārziņi 2”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdai Stalbergai uz zemi 
„Dārziņi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 1.§, 2.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas tiesības  Valdai  Stalbergai,  personas kods: xxx,  uz 

nekustamo  īpašumu  „Dārziņi  2”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 
kadastra numurs: 7058-016-0253, platība - 1,0 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemes gabals „Dārziņi 2” ar 
kadastra numuru: 7058-016-0253, platība - 1,0 ha;

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

(5.pielikumā –Izvērsts lēmums, VZD Zemgales reģionālās nodaļas vēstule un saraksts 
uz 3 lapām.)

3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jevdokijai Šipko uz zemi „Silavieši”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jevdokijai Šipko uz zemi 
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„Silavieši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 1.§, 3.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Jevdokijai  Šipko,  personas  kods:  xxx,  uz 

nekustamo īpašumu „Silavieši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs: 7058-003-0027, platība – 0,2 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemes gabals „Silavieši” ar 
kadastra numuru: 7058-003-0027, platība – 0,2 ha, mainīt zemes lietošanas 
mērķi no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods:0101) uz – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods:0601);

3.  piedāvāt  Jevdokijai  Šipko  slēgt  zemes  nomas  līgumu  par  augstāk  minēto 
zemes gabalu un lūgt sniegt  Lubānas novada pašvaldībai motivētu atbildi 
rakstveidā līdz 2011.gada 31.augustam.

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

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Verai Čonkai Detlavai uz zemi 
„Rūpnieki 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Verai Čonkai Detlavai uz 
zemi  „Rūpnieki  1”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  ņemot  vērā  Attīstības  un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 1.§, 4.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Verai Čonkai Detlavai, personas kods:  xxx, 

reģistrētā dzīvesvieta:  xxx,  uz nekustamo īpašumu „Rūpnieki  1”,  Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, 1.zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-005-
0078, platība - 1,1 ha, 2.zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-005-0050, 
platība – 18,7 ha;

2. precizēt platības: zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-005-0078 no 1,1 
ha uz 0,72 ha, zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-005-0050 no 18,7 ha 
uz 28,1 ha;

3. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas novads,  piekrīt  nekustamais  īpašums, kas 
sastāv no diviem zemes  gabaliem -  1.zemes  vienība ar  kadastra  numuru: 
7058-005-0078, platība – 0,72 ha, 2.zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-
005-0050, platība – 28,1 ha,

4. nekustamajam īpašumam noteikt nosaukumu un adresi: „Rūpnieku mājas”, 
Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830;

5. noteikt zemes lietošanas mērķus: zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-
005-0078 - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601), zemes 
vienībai  ar  kadastra  numuru:  7058-005-0050  -  zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods:0101);
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6. piedāvāt Verai Čonkai Detlavai slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemi un lūgt sniegt Lubānas novada pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā 
līdz 2011.gada 31.augustam.

 (7.pielikumā –Izvērsts lēmums, zemes gabalu izvietojuma shēma uz 2 lapām.)

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu
Izskata Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta iesniegto 
informāciju (sarakstus) par nekustamajiem īpašumiem, kuru zemes lietošanas mērķi 
neatbilst  Indrānu  pagasta  un  Lubānas  pilsētas,  Lubānas  novadā,  teritorijas 
plānojumiem,  ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes 
(26.07.2011., Protokols Nr.7, 1.§, 5.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemei Lubānas novadā: Indrānu 
pagastā un Lubānas pilsētā.
(8.pielikumā –Izvērsts  lēmums, VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta  
iesniegums un atlases saraksti, zemes lietošanas mērķu sadalījuma skice ierakstam  
Nr.9. uz 8 lapām.)

6. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam

Izvērtē  Lubānas  novada  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu  saistītos 
apstākļus,  sakarā ar to,  ka pašvaldībai  piekrītošajam zemes gabalam nav piešķirta 
adrese,  pamatojoties  uz  „Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto  vietu  likuma” 
14.panta 2.daļu /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  2009.gada  3.novembra  „Adresācijas  sistēmas 
noteikumu”  8.punktu  /pašvaldības  dome  piešķir,  maina,  likvidē  nosaukumus  vai  
numurus saskaņā ar teritorijas plānojumu/,  11.punktu  /pilsētu un ciemu teritoriju  
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar  
piesaisti ielas nosaukumam/, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 
sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 1.§, 6.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
pašvaldībai piekrītošajam zemes gabalam ar kadastra numuru: 7013-001-0071 
piešķirt adresi: Krasta iela 3B, Lubāna, Lubānas novads.
Lēmuma  izrakstu  izsūtīt  Valsts  zemes  dienesta  Zemgales  reģionālajai  nodaļai, 
juridiskā adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001.

7. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam

Izvērtē  Lubānas  novada  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu  saistītos 
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apstākļus,  sakarā  ar  to,  ka  pašvaldības  administratīvajā  teritorijā  ir  īpašumi  ar 
vienādiem  nosaukumiem,  pamatojoties  uz  „Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto 
vietu  likuma”  14.panta  2.daļu  /nosaukumus  īpašumiem,  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 2009.gada 3.novembra 
„Adresācijas  sistēmas  noteikumu”  8.punktu  /pašvaldības  dome  piešķir,  maina,  
likvidē nosaukumus vai numurus saskaņā ar teritorijas plānojumu/, ņemot vērā Tāļa 
Salenieka  20.07.2011.  personīgo  iesniegumu  (Reģ.  Nr.1-22/283),  saskaņā  ar 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 1.§, 
7.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
nekustamajam īpašumam - zemei Indrānu pagastā,  Lubānas novadā, īpašuma 
kadastra  numurs:  7058-003-0012,  2.zemes  vienībai:  7058-012-0004,  mainīt 
nosaukumu no „Aiviekstes” uz „Selgas”.
 (9.pielikumā –Izvērsts lēmums, T.Salenieka iesniegums uz 2 lapām.)

9.§
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU NEKUSTAMAJAM 
ĪPAŠUMAM MIERA IELA 4A, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, UN ZEMES 

GABALA SADALI
(Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata Elmāra Saukas, dzīvo xxx, 2011.gada 5.jūlija iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/261) 
par  nekustamā  īpašuma  Miera  ielā  4A,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  sadalīšanu  un 
atdalītā zemes gabala pievienošanu Miera ielai 4, saskaņā ar Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 3.§) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
izstrādāt  zemes  ierīcības  projektu  Elmāram  Saukam,  personas  kods:  xxx, 
piederošā  nekustamā  īpašuma  Miera  ielā  4A,  Lubānā,  Lubānas  novadā, 
kadastra numurs: 7013-004-0031, kopplatība - 2508 m², sadalīšanai.
(10.pielikumā –Izvērsts lēmums, E.Saukas iesniegums un dokumenti pie tā, shēma par  
projektēto teritoriju, nosacījumi zemesgabala sadalei uz 8 lapām.)

10.§
PAR BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VĒSTULI

(Ziņo: J.Mitjakovs) 

Iepazīstas ar pašvaldībā 18.07.2011. (Reģ. Nr.1-11/321) saņemto Beverīnas novada 
pašvaldības 15.07.2011, Nr.3-7-1/95 vēstuli, kurā izteikts priekšlikums ziedot naudas 
līdzekļus senās Tālavas valsts valdnieka Tālivalža pieminekļa uzstādīšanai Beverīnas 
novada Trikātā. Minēta pieminekļa izveidošanai kopējā nepieciešamā summa, kas ir 
Ls 12 ~ 14 000. Pēc vēstulē minētās informācijas daļa no pašreizējās Lubānas novada 
administratīvās teritorijas 12.-13.gs.ir bijusi Tālavas valsts sastāvdaļa.
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Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (26.07.2011., Protokols Nr.7, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Nepiedalīties ar ziedojumu senās Tālavas valsts valdnieka Tālivalža pieminekļa 
uzstādīšanā Beverīnas novada Trikātā.

11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2011.GADA 31.MARTA (PROTOKOLS Nr.4, 4.§, 2.p.) 

DOMES SĒDES LĒMUMĀ PAR LĪDZFINANSĒJUMU BIEDRĪBAS „SAULAINS 
RĪTS”  IESNIEGTAJAM  PROJEKTAM „JAUNU PAKALPOJUMU 
IZVEIDOŠANA UN ESOŠO KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANA”

 (Ziņo: J.Mitjakovs)

Iepazīstas  ar  biedrības  „Saulains  rīts”,  juridiskā  adrese:  Oskara  Kalpaka  iela  12, 
Lubāna,  Lubānas  novads,  Reģ.Nr.40008174329,  valdes  locekles  Ineses  Līberes 
sagatavoto  informāciju  par  nepieciešamību  izdarīt  grozījumus  iesniegtajā  Eiropas 
Savienības  Eiropas  lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  projektā  „Jaunu 
pakalpojumu  izveidošana  un  esošo  kvalitātes  paaugstināšana”  sakarā  ar 
precizējumiem tāmē.
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Mārīte 
Kotāne,  Anita Slucka,  Iveta Peilāne,  Ilze Kraukle,  Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Sakarā ar projekta tāmes precizēšanu izdarīt grozījumus domes sēdes 2011.gada 
31.marta (Protokols Nr.4, 4.§, 2.p.) lēmumā un izteikt to sekojoši:
„Piešķirt līdzfinansējumu Ls 641,93 (seši simti četrdesmit viens lats, 93 santīmi) 
apmērā  biedrības  „Saulains  rīts”,  juridiskā  adrese:  Oskara  Kalpaka  iela  12, 
Lubāna,  Lubānas  novads,  Reģ.Nr.40008174329,  Eiropas  Savienības  Eiropas 
Lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  projektam  „Jaunu  pakalpojumu 
izveidošana  un  esošo  kvalitātes  paaugstināšana”  veļas  mazgāšanas,  dušas 
pakalpojumu  nodrošinājuma  iegādei  un  pieejamībai  vietējiem  iedzīvotājiem, 
noslēdzot līgumu ar biedrību.”.

Sēdi slēdz plkst. 16,00. 

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieks:                                   Juris Mitjakovs

Sēdes protokolists:                                                                                  Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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