
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
Lubānā

DOMES    SĒDES    PROTOKOLS

2011.gada 30.jūnijā                                                             Nr. 7

Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada      pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS;
Protokolē kancelejas vadītāja Mārīte KOTĀNE;
Piedalās     deputāti Līga ŠPUNE,  Anita  SLUCKA,  Mārīte KOTĀNE, Iveta PEILĀNE, 

Guntis KLIKUČS,  Māris VALAINIS, Inese LĪBERE (no plkst. 16.00),    Rudīte 
KOLĀTE (līdz plkst.18.00), Laila OZOLIŅA (līdz plkst.18.00);

                  pašvaldības izpilddirektors Ivars BODŽS
Nepiedalās deputāti Ilze KRAUKLE, Ilgonis LOSĀNS, Juris MITJAKOVS;
Uzaicināti    nekustamā īpašuma speciāliste  Aija OZOLIŅA, pašvaldības juriskonsults
                 Andris KĻAVIŅŠ,  novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace  

KĻAVIŅA;

Domes  priekšsēdētājs  Tālis  Salenieks  ierosina  papildināt   sēdes  darba  kārtību  ar 
19.jautājumu „Par  starpresoru  vienošanās  parakstīšanu  ar  VSAA  (Valsts  sociālās 
apdrošināšanas  aģentūru)  par  Sociālās  apdrošināšanas  informācijas  sistēmā  reģistrētās 
informācijas par Lubānas novadā dzīvojošiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem nodošanu 
PAŠVALDĪBAI.”
                   
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, 
Rudīte Kolāte, PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l e m j :
Papildināt  domes  sēdes  darba  kārtību  ar  19.jautājumu „Par  starpresoru  vienošanās 
parakstīšanu  ar  VSAA  (Valsts  sociālās  apdrošināšanas  aģentūra)  par  Sociālās  
apdrošināšanas  informācijas  sistēmā  reģistrētās  informācijas  par  Lubānas  novadā  
dzīvojošiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem nodošanu PAŠVALDĪBAI.”

Darba kārtībā:
1. Par 26.05.2011.domes sēdes lēmumu izpildi
2. Par  Lubānas  novada  pašvaldības  2010.gada  saimnieciskās  darbības  publisko 

pārskatu
3. Par  trotuāra  izbūvi  Stacijas  ielā  un  ielu  gaismas  pieslēguma  izbūvi  Parka  ielā 

Lubānā, Lubānas novadā
4. Par grozījumiem 2011.gada budžetā
5. Par debitoru parāda atzīšanu  par bezcerīgu un izslēgšanu no bilances
6. Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa  parāda  piedziņu no  Evijas  Saknītes  bezstrīdus 

kārtībā
7. Par  dzīvokļu  Ozolu 14-40,  Parka 22-11,  Skolas  4-8,  Parka 8-3 nosacītās  cenas 

noteikšanu
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8. Par dzīvokli Ozolu ielā 14-25, Lubānā
9. Par ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu
10. Par SIA “Lubio’’ piedāvājumu
11. Par  pašvaldībai  piekrītošā  zemesgabala  “Irbītes1”  ierakstīšanu  Zemesgrāmatā  uz 

pašvaldības vārda

12. Par adrešu piešķiršanu un maiņu Lubānas novada Indrānu pagastā

13. Par  nekustamā  īpašuma  sadalīšanu,   nosaukumu  piešķiršanu,  lietošanas  mērķa 
noteikšanu

14. Par iesniegumiem

15. Par izmaiņām novada bāriņtiesas sastāvā

16. Par grozījumiem 2010.gada 25.novembra noteikumos Nr.3 „par Lubānas  novada 
skolēnu prēmēšanu”

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.Aizsilniecei,A.Aizsilniecei,A.Aizsilniekam, 
L.Lācei, L.Lācei

18. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu

19. Par starpresoru vienošanās parakstīšanu ar VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra) par Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā reģistrētās informācijas 
par  Lubānas  novadā  dzīvojošiem  sociālo  pakalpojumu  saņēmējiem  nodošanu 
pašvaldībai.”

1.§
Par 26.05.2011. (protokols Nr.6) domes sēdes lēmumu izpildi

Ziņo I.Bodžs
1. Veikti  darbi  Meirānu tautas  nama elektroenerģijas  kabeļa  pievada izbūvei,  jo  ar 

sēdes lēmumu tika piešķirts finansējums Ls 643,44 Ls apmērā.
2. Sakarā ar pieņemto lēmumu par aizņēmuma ņemšanu no valsts  kases projektam 

“Satiksmes  drošības  uzlabošana  Lubānas  pilsētā”  saņemta  informācija  no 
Pašvaldību  un  galvojumu  kontroles  un  pārraudzības  padomes  par   galvojuma 
piešķiršanu.  Tuvākajā  laikā  tiks  slēgta  līgums  ar  Valts  kasi  par  galvojuma 
saņemšanu.

3. Notikusi  pašvaldības  kustamās  mantas  greidera  DZ-99A  izsole,  kurā  piedalījās 
viens pretendents. Greiders  pārdots par  2450,-Ls.

4. Saņemts pozitīvs Vides aizsardzības  un  reģionālās attīstības ministrijas  atzinums 
par saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par Lubānas novadā noteiktajām pašvaldības  
nodevām.” Pēc publicēšanas  laikrakstā  “Lubānas ziņas”  ar  01.07.2011. nodevas 
stāsies spēkā.

5. Informatīvais buklets par Lubānas novadu ir sagatavošanas procesā.

  Atklāti balsojot, PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta 
Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, PRET 
– nav, ATTURAS – nav,
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n o l e m j:
Pieņemt zināšanai izpilddirektora I.Bodža ziņojumu par iepriekšējās domes sēdes 

lēmumu izpildi.

2.§
Par Lubānas novada pašvaldības 2010.gada saimnieciskās darbības publisko 

pārskatu
I.Logina

Atbilstoši 19.05.1994. likuma Par pašvaldībām 72.pantam: „dome nodrošina gada  
publiskā  pārskata  sagatavošanu  un  ziņojuma  par  to  publicēšanu”  un  21.panta  2.daļu  
„tikai  dome var  apstiprināt  pašvaldības  budžetu,  budžeta  grozījumus un pārskatus  par  
budžeta  izpildi,  kā  arī  saimniecisko  un  gada  publisko  pārskatu”,  ņemot  vērā  Finanšu  
komitejas 27.06.2011.lēmumu (protokols Nr.6,1.§),

  atklāti balsojot, PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l e m j:
1. Apstiprināt  Lubānas  novada  pašvaldības  2010.gada  saimnieciskās  darbības 

publisko pārskatu
2. Saskaņā  ar  24.03.1994.  Likuma  par  budžetu  un  finanšu  vadību  14.3.pantu,  publisko 
pārskatu publicēt  pašvaldības  mājaslapā www.lubana.lv  un elektroniskā veidā iesniegt  Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā.

2010.gada saimnieciskās darbības publiskais  pārskats 1.pielikumā.

3.§
Par trotuāra izbūvi Stacijas ielā un ielu gaismas pieslēguma izbūvi Parka ielā,

Lubānā, Lubānas novadā
T.Salenieks

Saskaņā ar Finanšu komitejas 27.06.2011.lēmumu  (protokols Nr.6,2.§)
Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta 
Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, PRET 
– nav, ATTURAS – nav,

n o l e m j :
1. Apstiprināt  SIA  „Latvijas  Energoceltnieks”  sagatavoto  trotuāra  izbūves  Stacijas 

ielā,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  veicamo  papilddarbu  tāmi  Ls  1304,17 (viens 
tūkstotis  trīs  simti  četru  latu  17  santīmu)  apmērā  projekta  „Satiksmes  drošības 
uzlabošana Lubānas pilsētā” ietvaros.

2. Apstiprināt  SIA  „Latvijas  Energoceltnieks”  sagatavoto  ielu  gaismas  pieslēguma 
izbūves Parka ielā, Lubānā, Lubānas novadā, veikto darbu tāmi Ls 729, 76 (septiņi 
simti divdesmit deviņu latu, 76 santīmu) apmērā.

Turpmākajā sēdes darbā piedalās deputāte Inese Lībere.

4.§
Par grozījumiem 2011.gada budžetā
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I.Logina
Sakarā ar  neplānotu  darbu veikšanu  Lubānas  pilsētas  satiksmes  infrastruktūras  

sakārtošanā un ņemot vērā Finanšu komitejas 27.06.2011.lēmumu (protokols Nr.6,2.§,3.§)
atklāti balsojot, PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta 
Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Inese 
Lībere, 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.11 „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.11 „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.11 „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  brīvi  pieejami  pašvaldības  administrācijas  ēkā,   un  tie 
publicējami pašvaldības mājas lapā internetā www.lubana.lv 
Saistošie  noteikumi  Nr.11  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  2011.gada  27.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu”” 2.pielikumā.

5.§
Par debitoru parāda atzīšanu par bezcerīgu un izslēgšanu no bilances

I.Logina
Ņemot vērā Finanšu komitejas 27.06.2011.priekšlikumu (protokols Nr.6,4.§),

atklāti balsojot, PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta 
Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Inese 
Lībere, PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l e m j:
Atzīt  par bezcerīgu un izslēgt no debitoru sastāva  Jāņa Zvanera parādu par dzīvojamo 
telpu  īri  Indrānu pagasta  „Moroza”,  dzīvoklis  Nr.1  LVL 54,81,  t.sk.  par  2006.g.  LVL 
24,36; 2007.g. LVL 24,36 un 2008.g. janvāri-martu LVL 6,09 sakarā ar parādnieka nāvi.

6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

no Evijas Saknītes bezstrīdus kārtībā
T.Salenieks

Saskaņā ar Finanšu komitejas 27.06.2011.lēmumu  (protokols Nr.6,7.§),
atklāti balsojot PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta 
Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Inese 
Lībere, PRET – nav, ATTURAS – nav,

nolemj:
Piedzīt  no  Evijas Saknītes,  dzīvo Ādažu novada Ādažos, Pirmā iela 43-45, nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu – 744,53 Ls, nokavējuma naudu – 220,58 Ls, kopā – 965,11 Ls 
(deviņi simti sešdesmit pieci lati vienpadsmit santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
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Izvērsts lēmums par parāda piedziņu no Evijas Saknītes 3.pielikumā.

7.§
Par dzīvokļu Ozolu 14-40, Parka 22-11,  Skolas 4-8, Parka 8-3 nosacītās cenas 

noteikšanu
I.Bodžs

Pamatojoties uz 2011.gada 24.februāra domes sēdē pieņemto lēmumu (protokols  
Nr.3,11.§) par dzīvokļu Ozolu ielā 14-40, Parka ielā 22-11, Skolas ielā 4-8, Parka ielā 8-3 
ierakstīšanu  Zemesgrāmatā  uz  pašvaldības  vārda,  kā  arī   ņemot  vērā  pašvaldības  
nekustamā īpašuma vērtēšanas komisijas  21.06.2011.  sēdes  protokolu  Nr.1 un Finanšu  
komitejas 27.06.2011.priekšlikumu (protokols Nr.6,6.§),
 atklāti balsojot, PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta 
Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Inese 
Lībere, PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l e m j :
1. Atsavināt vienas istabas dzīvokli Ozolu ielā 14-40, Lubānā, Lubānas novadā, ar kopējo 

platību  26,6 m²,  pārdodot  to  atklātā  izsolē  par  latiem.  Apstiprināt  nosacīto  cenu  Ls 
780,00 (septiņi simti astoņdesmit lati).

2. Atsavināt četru istabu dzīvokli  Parka ielā 22-11, Lubānā Lubānas novadā, ar kopējo 
platību  81,4 m²,  pārdodot  to  atklātā  izsolē  par  latiem.  Apstiprināt  nosacīto  cenu  Ls 
2897,00 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi lati).

3. Atsavināt vienas istabas dzīvokli  Skolas ielā 4-8, Lubānā, Lubānas novadā, ar kopējo 
platību  36,9 m²,  pārdodot  to  atklātā  izsolē  par  latiem.  Apstiprināt  nosacīto  cenu  Ls 
1249,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit deviņi lati).

4. Atsavināt  trīs  istabu  dzīvokli  Parka  ielā  8-3,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  ar  kopējo 
platību  58,6 m²,  pārdodot  to  atklātā  izsolē  par  latiem.  Apstiprināt  nosacīto  cenu  Ls 
938,00 (deviņi simti trīsdesmit astoņi lati).

5. Uzdot  pašvaldības  izpilddirektoram  Ivaram  Bodžam  organizēt  nekustamo  īpašumu 
atsavināšanu.

8.§
Par dzīvokli Ozolu ielā 14-25, Lubānā

I.Bodžs
Ņemot vērā Sņežanas Pērkones 10.06.2011. iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/236), Andra  

Stafecka 06.06.2011. iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/225) un saskaņā ar Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas (27.06.2011., protokols Nr.6, 5.§) lēmumu,

atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, , Anita Slucka, Iveta Peilāne, Līga 
Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Inese Lībere, PRET 
– nav, ATTURAS – 1 (Mārīte Kotāne),
n o l e m j :

1. Atcelt novada domes (28.04.2011., protokols Nr.5, 10.§) lēmumu „Par pašvaldības 
dzīvokļa Ozolu ielā 14-25, Lubānā, Lubānas novadā, izīrēšanu Sņežanai Pērkonei.”

2. Izīrēt  dzīvokli  Ozolu  ielā  14-25,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  Andrim Stafeckim, 
deklarētā dzīvesvieta Liepu 1-12, Ošupē, Ošupes pag., Madonas novadā,  dzīvojamo 
telpu īres līgumu noslēdzot uz vienu gadu.

9. §
Par ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu
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Par piedāvājumiem ziņo I.Bodžs
Jautājums  apspriests   Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdē  

(27.06.2011.,  protokols  Nr.6,  5.§).  ieteikums   domes  sēdē  vēlreiz  izkatīt  visus  
piedāvājumus.

Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere, PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l e m j :
Sakarā ar nepietiekamu informāciju par pašvaldībā saņemtajiem piedāvājumiem, 

atlikt jautājuma izlemšanu uz jūlija domes sēdi.

10.§
Par SIA “Lubio” piedāvājumu

T.Salenieks
Izskata SIA „LUBIO”, LR Komercreģistra Reģ.Nr.45403027883, juridiskā adrese:  

„Baltais krogs”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, valdes locekļa Virginiusa Gaudinskas  
piedāvājumu   par uzņēmēja  saražotās  siltumenerģijas,  kas  ražota  no  atjaunojamiem  
energoresursiem, pārdošanu pašvaldībai 3000 mwh apjomā gadā. Saskaņā ar Attīstības un  
komunālo jautājumu komitejas sēdes (27.06.2011., Protokols Nr.6, 2.§) priekšlikumu,

Atklāti balsojot: :  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere, PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l  e m j:

Noslēgt  nodomu  protokolu  starp  SIA „LUBIO”,  Reģ.Nr.45403027883,  juridiskā 
adrese: „Baltais krogs”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un Lubānas novada pašvaldību, 
nodokļu maksātāja Reģ.Nr. 90000054159, juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lubānā, Lubānas 
novads,  ar  nolūku  nākotnē  noslēgt  pirkuma  līgumu  par  SIA  „LUBIO”  saražoto 
siltumenerģiju, kas ražota biogāzes stacijā, izmantojot atjaunojamos energoresursus. 

11.§
Par zemesgabala Irbītes 1 ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

T.Salenieks
Izskata  Arta  Lāča  05.05.2011.  (Reģ.Nr.1-22/172)  un  Didža  Kolista  10.06.2011.  

(Reģ.Nr.1-22/235) atsavināšanas ierosinājumus uz zemesgabalu Irbītes 1 Indrānu pagastā  
Lubānas  novadā.  Pamatojoties  uz  likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību  zemes  īpašuma  
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta (5) daļas 1) punktu, kur teikts, ka  
pašvaldībām  „piekrīt  un  uz  attiecīgās  pašvaldības  vārda  zemesgrāmatā  ierakstāma:  
apbūvēta  lauku  apvidu  zeme,  par  kuru  atbilstoši  Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  
privatizācijas  un  privatizācijas  sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas  likuma  25.panta  
ceturtajai  daļai  noslēdzami  zemes  nomas  līgumi”  un  saskaņā  ar  Publiskas  personas  
mantas  atsavināšanas  likuma  4.panta  (4)  daļas  8)  punktu,  kur  teikts,  ka  īpašuma  
atsavināšanu var ierosināt „persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un  
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas  
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī  
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas  
līgums”. Saskaņā  ar  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  27.06.2011.  
lēmumu (protokols Nr.6,§8.),
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Atklāti balsojot: : PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l  e m j:
1. Ierakstīt  zemesgrāmatā  uz  Lubānas  novada  pašvaldības  vārda  zemes  gabalus 

„Irbītes1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs:7058-004-0072 un 
7058-004-0073.

2. Sagatavot dokumentāciju nekustamā īpašuma atsavināšanai.

12.§
Par adrešu piešķiršanu un maiņu Lubānas novada Indrānu pagastā

T.Salenieks
Izskatot  Valsts  zemes  dienesta  Zemgales  reģionālās  nodaļas  vadītājas  I.Birkovas  

2011.gada  4.aprīļa  iesniegumu  (pašvaldībā  reģistrēts  11.04.2011.  ar  Nr.1-11/167)  par  adrešu  
noteikšanu (precizēšanu) Lubānas pilsētā, konstatēja, ka lai atvieglotu pakalpojumu sniedzēju un  
operatīvo dienestu darbu, ļaujot ātri un nekļūdīgi identificēt nepieciešamo objektu, izvērtējot domes  
rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz “Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu, kur teikts,  
ka  pašvaldības  dome  piešķir,  maina,  likvidē  nosaukumu  vai  numuru  saskaņā  ar  teritorijas  
plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, 21.punktu, kur teikts, ka pilsētu un ciemu  
teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir saistībā ar  
tuvāko ielu,  no  kuras  attiecīgajā  daļā  var  nokļūt,  6.punktu,  kur  teikts,  ka  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,  ņemot  vērā  VZD  Zemgales  reģionālās  nodaļas  iesniegto  
informāciju un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 27.06.2011. lēmumu (protokols  
Nr.6, §3),

atklāti balsojot: : PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l  e m j:
1. Piešķirt   adresi  un nosaukumu:  „Akmentiņu  mājas”, Indrānu pagasts,  Lubānas novads, 

LV-4826, ēkai ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0181-001;
2. Piešķirt   adresi un nosaukumu: „Svari”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830, ēkai ar 

kadastra apzīmējumu: 7058-011-0069-004;
3. Mainīt   adresi ēkām no „Apogi” uz „Apogi 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830, 

kadastra apzīmējumi: 7058-001-0060-001, 7058-001-0060-002, 7058-001-0060-003;
4.  Mainīt nosaukumu un adresi no „Zvaigznītes” uz „Zvaigznīšu mājas”, Indrānu pagasts, 

Lubānas novads, LV-4830, kadastra numurs zemei: 7058-013-0017, kadastra apzīmējumi 
ēkām: 7058-013-0017-001, 7058-013-0017-002, 7058-013-0017-003, 7058-013-0017-004.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 3.daļu, kur 
teikts,  ka  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,  kur  teikts,  ka  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 elektroniska dokumenta veidā), kurā norāda mērķi  – reģistrācijai Valsts adrešu 
reģistrā. 

Lēmuma izrakstus izsūtīt Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai uz adresi: 
Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001, Ainai Bukai uz adresi: Ausekļa iela 25-26, Valmiera, LV-
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4201,  Pēterim Kalniņam uz adresi:  „Zvaigznīšu mājas”,  Indrānu pagasts,  Lubānas novads,  LV-
4830.

***

13.§
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu,  nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķa 

noteikšanu
T.Salenieks

1. Par nekustamā īpašuma „Ozoli 14”, sadalīšanu,  nosaukuma piešķiršanu 
 Izskata  SIA „ANIDAX PROPERTY”,  juridiskā  adrese:  Ieroču iela  10-36,  Rīga,  
pilnvarotās personas SIA „EKOFOREST”, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 145-3, Rīga,  
pārstāvja  Kārļa  Začesta  2011.gada  30.maija  iesniegumu  (reģ.  pašvaldībā  ar  Nr.1-
13/251)  par  nekustamā īpašuma Lubānas novada Indrānu pagasta „Ozoli  14” sadali  
divos atsevišķos īpašumos un nosaukumu piešķiršanu.

 Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Lubānas  
novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, kā arī  Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas 27.06.2011. lēmumu (protokols Nr.6, §4.,1p.),

atklāti balsojot:  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l  e m j:
1. Sadalīt Lubānas novada Indrānu pagasta nekustamo īpašumu „Ozoli 14”, kadastra 

numurs  pamatgabalam:  7058-011-0099,  divos  atsevišķos  īpašumos:  jauna 
nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt  zemes vienību ar kadastra  numuru: 7058-
010-0088, platība – 21,5 ha, un zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-016-0059, 
platība  –  10,6  ha,  atdalītajai  zemei  piešķirt  nosaukumu:  „Meža  Ozoli”, noteikt 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(kods: 0201);

2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 1.zemes vienībai:  7058-
011-0099, platība – 0,156 ha, noteikt lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju 
apbūves  zeme  (kods:0601),  2.zemes  vienībai:  7058-011-0100,  platība  –  0,6  ha, 
noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir 
lauksaimniecība (kods: 0101); piešķirt nosaukumu „Ozoli 14”.

Izvērsts lēmums  par nekustamā īpašuma sadalīšanu,  nosaukuma piešķiršanu, lietošanas  
mērķa noteikšanu 4.pielikumā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemei zemes reformas 
pabeigšanai Lubānas novada Indrānu pagastā:

 Izskata Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2011.gada 10.maija  
iesniegumu Nr.2-04.1-Z/211  (reģ.  pašvaldībā  2011.gada 16.maijā  ar  Nr.1-11/227)  par  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Indrānu pagasta  
teritorijas plānojuma II sējumu Indrānu pagasta padomes saistošie noteikumi „Indrānu  
pagasta  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi”,  ņemot  vērā   Valsts  zemes  
dienesta Zemgales reģionālās nodaļas iesniegto informāciju, un saskaņā ar  Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas 27.06.2011. lēmumu (protokols Nr.6, §4.,2.), 
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atklāti balsojot:  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

nolemj:
Noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi  zemei  zemes  reformas  pabeigšanai 

Lubānas novada Indrānu pagastā saskaņā ar 5.pielikumu.
Nekustamo īpašumu saraksts 5.pielikumā. 

3. Par nekustamā īpašuma „Ligzdiņas” sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 
 Izskata  Aijas  Kargānes,  dzīvo  „Ligzdiņas”,  Indrānu pagasts,  Lubānas  novads,  

2011.gada  20.jūnija  iesniegumu  (reģ.  pašvaldībā  ar  Nr.1-22/250)  par  nekustamā  
īpašuma Lubānas novada Indrānu pagasta „Ligzdiņas” sadali divos atsevišķos īpašumos  
un nosaukumu piešķiršanu.

 Izvērtējot  Lubānas  novada  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  pamatojoties  uz  
„Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto  vietu  likumu”,  saskaņā  ar  MK  noteikumiem  
Nr.496  „Nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķu  klasifikācija  un  nekustamā  īpašuma  
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ņemot vērā Lubānas novada Indrānu  
pagasta teritorijas plānojumu, 

atklāti balsojot:  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

n o l e m j:
Sadalīt Lubānas novada Indrānu pagasta nekustamo īpašumu „Ligzdiņas”, kadastra 

numurs: 7058-011-0085, divos atsevišķos īpašumos: 
1. īpašums - zemes vienības ar kadastra  numuriem: 7058-011-0085, platība – 2,0 ha, un 
7058-011-0113, platība - 0,4 ha, piešķirt nosaukumu: „Ligzdiņas”, noteikt zemes gabalu 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 
0101);
2. īpašums - zemes vienības ar kadastra  numuriem: 7058-002-0058, platība – 6,3 ha, un 
7058-002-0059, platība - 5,5 ha, piešķirt nosaukumu: „Kalna Roznieki 4”, noteikt zemes 
gabalu lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 
(kods: 0201).

Zemes gabalu platības var tikt precizētas pie zemes instrumentālās uzmērīšanas.
Izvērsts  lēmums par nekustamā īpašuma „Ligzdiņas” sadalīšanu un nosaukumu  

piešķiršanu 6.pielikumā.

14.§
Par iesniegumiem

T.Salenieks
1. Par biedrības „Mās saviem bērniem” iesniegumu

Izskata  biedrības  „Mēs  saviem  bērniem”,  Reģ.Nr.40008042036,  iesniegumu  
(13.06.2011.,  Reģ.Nr.1-14/270)  ar  lūgumu finansiāli  atbalstīt  piecu  novada  iedzīvotāju  
dalību  veselības  programmā „Mūzika  un  kustība”  laikā  no  15.-18.augustam  „Kučuru  
dzirnavās”,  Lauteres  pagastā,  Madonas  novadā.   Saskaņā  ar  Finanšu  komitejas  
27.06.2011. lēmumu (protokols Nr.6,§9.1.p.)

atklāti balsojot:  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

nolemj:
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Apmaksāt  uzturēšanās  izdevumus  Ls135,00 (viens  simts  trīsdesmit  pieci  lati) 
biedrības  „Mēs  saviem  bērniem”,  (reģ.Nr.40008042036),  biedru  Lubānas  novada 
iedzīvotāju  Leldes  Akmenes,  Daigas  Akmenes,  Jolantas  Vēzītes,  Ilvijas  Skraučas,  Ilzes 
Ozolnieces  dalību  veselības  programmā  „Mūzika  un kustība”  laikā  no 15.-18.augustam 
„Kučuru dzirnavās”, Lauteres pagastā, Madonas novadā, no pašvaldības 2011.gada budžetā 
neparedzētiem gadījumiem plānotajiem  līdzekļiem.  

2.Par Lubānas vidusskolas iesniegumu
 Izskata Lubānas vidusskolas direktores  M.Krustas 22.06.2011,  iesniegumu Nr.1-
12/9 iesniegumu  par finansējuma piešķiršanu Ls 250,-  apmērā, lai  apmaksātu  skolas  
vieglatlētikas  trenera  Māra  Valaiņa  mācības  C  kategorijas  sporta  speciālista  
(vieglatlētikas treneris) iegūšanai. Tā kā kopējā mācību maksa ir 500,- Ls, bet vidusskolas  
2011.gada budžetā paredzēts tikai 250,- L, tiek izteikts lūgums piešķirt  iztrūkstošo daļu  
-250,-  Ls.  Māra  Valaiņa  trenētie  skolēni   ar  panākumiem startē  arī  ārpus  novada,  ir  
piedalījušies Latvijas vieglatlētikas kausa izcīņā un guvuši godalgotas vietas.

Saskaņā ar Finanšu komitejas 27.06.2011. lēmumu (protokols Nr.6,§9.2.p.),

atklāti balsojot:  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

nolemj:
Piešķirt  finansējumu  Ls  250,- (divi  simti  piecdesmit  lati)  Lubānas  vidusskolas 

vieglatlētikas trenera Māra Valaiņa mācību kursu apmaksai C kategorijas sporta speciālista 
(vieglatlētikas  treneris)  kvalifikācijas  iegūšanai  no  pašvaldības  2011.gada  budžetā 
neparedzētiem gadījumiem plānotajiem  līdzekļiem. 

3. Par  Lubānas  novada  sociālā  dienesta  iesniegumu  mobilo  telefona  limita 
noteikšanai

Izskata  sociālā  dienesta  direktores  Ineses  Līberes  iesniegumu 13.06.,Nr.1-1/158  ar  
lūgumu noteikt  mobilo  sakaru pakalpojuma mēneša limitu  sociālajiem darbiniekiem,  jo  
dienesta diviem darbiniekiem saziņā ar klientiem daudz sarunu ir uz mobilajiem tālruņiem.

atklāti  balsojot:  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

nolemj:
Noteikt  mobilo sakaru pakalpojuma mēneša limitu Lubānas novada sociālā dienesta 

sociālajiem darbiniekiem – Ls 13,- mēnesī, izdevumus segt no Sociālā dienesta 2011.gada 
tāmē sakariem paredzētajiem līdzekļiem.

4. Par Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu NVA izsludinātam projektam 
ar ESF atbalstu

Iepazīstas  ar  sociālā  dienesta  direktores  Ineses  Līberes  iesniegumu  
28.06.2011.,  Nr.1-15/178 par  pašvaldības  atbalstu  Sociālā  dienesta  gatavotam 
NVA  izsludinātam  ar  ESF  atbalstu  aktivitātē  „Sociālās  rehabilitācijas  un  
institūcijām  alternatīvu  sociālās  aprūpes  pakalpojumu  attīstība  reģionos”  
projektam „Atbalsta centrs „Esam līdzās” sociālā riska ģimenēm un vardarbībā  
cietušām sievietēm Lubānas novadā”.

Projekta ietvaros paredzēts darbs ar krīzē nonākušām ģimenēm, atkarībās  
nonākušām  personām,  vardarbībā  cietušām  sievietēm.  Paredzētas  aktivitātes,  
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piesaistot speciālistus,  kā arī nepieciešamības gadījumā  nodrošinot uzturēšanos  
atbalsta centrā.

No pašvaldības  ir  nepieciešams arī  apliecinājums  par  projekta  ietvaros  
īstenoto  pakalpojumu   sniegšanas  nodrošināšanu  vismaz  1  gadu  pēc  projekta  
noslēguma.

Tā kā projekta sagatavošana ir procesā un vēl nav zināma projekta tāme,  
deputāti  vienojas  atlikt  lēmuma  pieņemšanu līdz  projekts  būs  sagatavots  
iesniegšanai. 

15.§
Par izmaiņām novada bāriņtiesas sastāvā

T.Salenieks
Izskata  novada bāriņtiesas locekles Vitas Sniķeres 2011.gada 2.jūnija iesniegumu  

ar  lūgumu atbrīvot  viņu no bāriņtiesas  locekles  pienākumu veikšanas sakarā ar  to,  ka  
nevar apvienot šos pienākumus ar  pamatdarbu Meirānu Kalpaka pamatskolā.

Iepazīstas ar bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces Kļaviņas 22.06.2011. iesniegumu,  
kurā izsaka priekšlikumu par bāriņtiesas locekli ievēlēt Ivetu Bērziņu, deklarētā dzīvesvieta  
Brīvības 3, Lubānā, Lubānas novadā. Ivetai Bērziņai ir augstākā pedagoģiskā izglītība, ir  
beigusi Liepājas valsts pedagoģisko institūtu, specializācija – pirmsskolas pedagoģija un  
psiholoģija. Strādājusi Lubānas PII „Rūķīši”par metodiķi.

Š.g.29.jūnijā ir saņemts Ivetas Bērziņas iesniegums Nr.1-22/224, kur izteikta viņas  
piekrišana ievēlēšanas gadījumā veikt bāriņtiesas locekļa pienākumus.

Ņemot vērā visus iepriekš minētos iesniegumus un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma  
9.panta 1.daļu,

atklāti  balsojot:  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte 
Kolāte, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

nolemj:
1. Atbrīvot  no  bāriņtiesas  locekļa   amata  Vitu  Sniķeri,  deklarētā  dzīvesvieta 

„Elkšņupēs”, Indrānu pag., Lubānas novadā,  uz savstarpējās vienošanās pamata ar 
2011.gada 1.jūliju.

2. Ievēlēt par  bāriņtiesas  locekli  Ivetu  Bērziņu, deklarētā  dzīvesvieta  Brīvības  3, 
Lubānā, Lubānas novadā.  

16.§
Par grozījumiem 2010.gada 25.novembra noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada 

skolēnu prēmēšanu”
L.Ozoliņa

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.06.2011. lēmumu (prot.Nr.6,3.§),
atklāti  balsojot:  PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 

Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,

nolemj:
Izdarīt grozījumus 2010.gada 25.novembra noteikumos Nr.3 “Par Lubānas novada 

skolēnu prēmēšanu” saskaņā ar 7.pielikumu.
Grozījumi  noteikumos  Nr.3  “Par  Lubānas  novada  skolēnu  prēmēšanu”  

7.pielikumā.

Domes sēdes turpmākajā darbā nepiedalās deputāti Rudīte Kolāte un Laila Ozoliņa.
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***

17.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu I.Aizsilniecei, A.Aizsilniecei,

A.Aizsilniekam, L.Lācei, L.Lācei
A.Kļaviņš

Lubānas  novada  pašvaldība  2011.  gada  27.  aprīlī  saņēma  D.Kolista  iesniegumu 
(indekss 1-22/156)  ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā “Irbītes 
1”  Indrāni,  Indrānu  pagats,  Lubānas  novads,  sekojošajām  personām:  Aizsilniece  Inga, 
Aizsilnieks Arvis, Aizsilniece Arvita, Lāce Laura, Lāce Diāna. Balstoties uz Administratīvā 
procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta administratīvā lieta.

Dome iepazīstas ar administratīvās lietas dalībnieku iesniegtajiem paskaidrojumiem 
un pierādījumiem, 

Saskaņā  ar  Dzīvesvietas  deklarēšanas  likuma 1.pantu  likuma  mērķis  ir  panākt,  lai 
ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Saskaņā ar 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu personai ir tiesisks pamats apmesties 
uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to 
ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, 
radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

Ziņu anulēšana par deklarēto dzīvesvietu nav izmantojama, lai risinātu jautājumu 
par  personas  tiesībām  dzīvot  dzīvojamās  telpās  vai  mantisko  attiecību  noskaidrošanai. 
Tāpat,  pašvaldībai  nav tiesību izvērtēt  vai personai ir  tiesisks pamats dzīvot  deklarētajā 
dzīvesvietā.  Kā Augstākās  tiesas  Senāta  Administratīvo  lietu departaments  norādījis,  ka 
īpašniekam nav tiesisku šķēršļu lūgt anulēt ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu, 
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, ja tiktu 
atzīts, ka šai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Taču jautājums 
par  to,  vai  personai  ir  tiesisks  pamats  dzīvot  deklarētajā  dzīvesvietā,  ir  risināms 
civilprocesuālā  kārtībā  vispārējās  jurisdikcijas  tiesā (skat.  Augstākās  tiesas  Senāta  
Administratīvo lietu departamenta sprieduma lietā Nr.SKA-311/2006 13.punktu).

Ievērojot visu iepriekš minēto,  kā arī to, ka lietā nav pierādījumu par to, ka līdz 
nekustamā  īpašuma  īpašnieka  maiņai  A.Aizsilniekam,   I.Aizsilniecei,  viņas  bērniem 
nekustamajā īpašumā, kurā deklarēta viņas dzīves vieta, nebūtu bijis tiesisks pamats dzīvot 
un būt deklarētai, tā kā nav iegūti pierādījumi tam, ka A.Aizsilnieks   I.Aizsilniece,  viņas 
bērni patstāvīgi dzīvotu citur, ka viņa deklarētajā adresē nebūtu sasniedzama attiecībās ar 
valsti,  un  ka  pastāvētu  apstākļi,  kuru  dēļ  iestātos  pienākums  likumā  noteiktā  kārtībā 
deklarēt  jaunu dzīves vietu,  kā arī  ņemot vērā, ka īpašuma tiesību maiņu pašu par sevi 
likumdevējs  nav atzinis  par  apstākli,  kas  dotu tiesības  īpašuma ieguvējam prasīt  anulēt 
ziņas par deklarētajām personām iegūtajā īpašumā, 

pamatojoties  uz  augstāk  minēto,  Dzīvesvietas  deklarēšanas  likuma  1.,  3.pantu, 
11.panta  1.daļu,  12.panta  1.daļu,  Administratīvā  procesa  likuma  59.panta  1  un  2.daļu, 
63.panta 1.daļas 3.punktu,

atklāti  balsojot:  PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Guntis Klikučs,  Inese Lībere), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,

nolemj:
Atteikt  anulēt  A.  Aizsilnieka,  I.Aizsilnieces,  A.Aizsilnieces,   L.Lāces,  D.Lāces 

deklarēto dzīvesvietu “Irbītes”, Indrāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

12



Izvērsts lēmums 8.pielikumā.

18. §
Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka  atvaļinājumu

T.Salenieks
Izskata domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka 21.06.2010. iesniegumu (Reģ.Nr.1-

22/254) par daļēja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.
Saskaņā ar Finanšu komitejas 27.06.2011.lēmumu  (protokols Nr.6,10.§),

atklāti  balsojot:  PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta 
Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Guntis Klikučs,  Inese Lībere), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,

nolemj:
1. Piešķirt  domes  priekšsēdētājam Tālim  Saleniekam  daļēju  ikgadējo  atvaļinājumu  2 

(divas) kalendārās nedēļas sākot no 2011.gada 18.jūlija līdz 31.jūlijam par laiku no 
01.08.2010. - 31.07.2011.

2. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs 
un Valsts kasē.

3. Domes  priekšsēdētāja  vietniekam  Jurim  Mitjakovam,  domes  priekšsēdētāja 
atvaļinājuma laikā noteikt darba samaksu  Ls 3,25 (trīs lati,  25 santīmi)  stundā par 
nostrādāto laiku.

19.§
Par starpresoru vienošanos ar VSAA (valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) 
Sociālās apdrošināšanas sistēmā reģistrētās informācijas par Lubānas novadā 

dzīvojošiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem nodošanu pašvaldībai
T.Salenieks 

Izskata  VSAA  vēstuli  16.06.2011,  Nr.12-4/7435un  no  VSAA  puses  parakstītus  
Starpresoru  vienošanās  dokumentus   par  VSAA  Sociālās  apdrošināšanas  sistēmā  
reģistrētās informācijas par Lubānas novadā dzīvojošiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem  
nodošanu  pašvaldībai  nodrošinot  VSAA  sniegto  personas  datu  pieejamību  lietotājiem  
piešķirto tiesību apjomā, autorizētām personām, kurām dati nepieciešami darba pienākumu 
veikšanai.

atklāti  balsojot:  PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta 
Peilāne, Līga Špune, Māris Valainis, Guntis Klikučs,  Inese Lībere), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,

nolemj:
Noslēgt starpresoru vienošanos ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) 

par   Sociālās  apdrošināšanas  sistēmā  reģistrētās  informācijas  par  Lubānas  novadā 
dzīvojošiem sociālo pakalpojumu saņēmējiem nodošanu pašvaldībai.

Sēde slēgta 19.00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs                                      Tālis Salenieks

Protokolists:                                                                                                Mārīte Kotāne
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