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DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Lubānā

2012.gada 28.jūnijā

Nr. 6

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.30
Sēdi vada –
Protokolē –
Piedalās –
Deputāti:

Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Ilgonis LOSĀNS,
Juris MITJAKOVS,
Mārīte KOTĀNE,
Rudīte KOLĀTE,
Guntis KLIKUČS,
Anita SLUCKA,
Ilze KRAUKLE,
Inese LĪBERE,
Iveta PEILĀNE.

Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors,
Egils RĒVELIS, pašvaldības attīstības daĜas vadītājs;
Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības juriskonsults, uz darba kārtības
6.jautājuma izskatīšanu.
Uzaicināti:

Nepiedalās –
Deputāti:

Ilze LĪBIETE, Juris IVANOVS, pašvaldības ăerboĦa izstrādātāji uz
darba kartības 1.jautājuma izskatīšanu;
Lauris LAICĀNS, SIA „Infrades” speciālists (sazinoties ar skype) uz
darba kārtības 3. un 4.jautājuma izskatīšanu.
Laila OZOLIĥA, Līga ŠPUNE, Māris VALAINIS (aizĦemti
pamatdarbā).

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un lūdz papildināt sēdes darba
kārtību ar jautājumiem 8.2. „Par adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „LiepiĦas”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā”; 9.4. „Par platības precizēšanu pašvaldības
zemesgabalam Miera ielā, Lubānā, Lubānas novadā”; 14. „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Veldzes”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā”.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze
Kraukle, Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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Apstiprināt darba kārtību:
1. Par novada ăerboĦa izstrādes uzsākšanu.
2. Par pašvaldības darba aktualitātēm.
3. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2010.gada 28.decembra 9.§ lēmumā
(Protokols Nr.13) „Par Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
izstrādes uzsākšanu”.
4. Par Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata
projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
5. Par grozījumiem 2012.gada pašvaldības budžetā.
6. Par saistošajiem noteikumiem „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokĜu jautājuma risināšanā”.
7. Par galvojumu sniegšanu SIA „Lubānas KP”.
8. Par adresācijas jautājumiem:
8.1. par adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „Eglāji 1”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā;
8.2. par adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „LiepiĦas Upenieki”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā.
9. Par zemes jautājumiem.
10. Par grozījumiem 2010.gada 29.aprīĜa Nolikumā Nr. 1 „Lubānas kultūras nama
nolikums”.
11. Par izmaiĦām Lubānas novada BāriĦtiesas sastāvā.
12. Par pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.
13. Par domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka ikgadējo atvaĜinājumu.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Veldzes”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
1.§
PAR NOVADA ĂERBOĥA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
(ZiĦo: I.Lībiete, J.Ivanovs; Debatēs: T.Salenieks)
Sakarā ar Lubānas novada domes 2012.gada 28.februāra sēdes (Protokols Nr.2, 13.§)
lēmumu par novada ăerboĦa izstrādes uzsākšanu sēdē ir uzaicināti piedalīties
mākslinieki, ăerboĦa izstrādātāji I.Lībiete un J.Ivanovs, kuri iepazīstina deputātus ar
izveidotajām skicēm un pamato savu redzējumu. Tiek piedāvātas vairākas skices, no
kurām, izvērtējot pēc sabiedriskās apspriešanas līdz 2012.gada 17.jūlijam, tiks
atlasītas perspektīvākās, lai varētu, pagaidām, konsultatīvi griezties Heraldikas
komisijā pēc vērtējuma par to atbilstību. Nākošā Heraldikas komisijas sēde plānota
š.g. 19.jūlijā, uz kuru, ar atlasītajiem darbiem, varētu doties novada pārstāvis. Domes
priekšsēdētājs T.Salenieks piekrīt sazināties ar māksliniekiem, ja radīsies vēl kādas
jaunas idejas par ăerboĦa atveidu.
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieĦemts.
2.§
PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, M.Kotāne, I.Kraukle)
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu dalību notikušajos
pasākumos un darbību domes sēžu starplaikā.
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Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē klātesošos par pagājušās sēdes lēmumu
izpildi un dažādu darbu norisi novadā, kā arī deputāti spriež par maršruta autobusu
pieturu atveidu pilsētas teritorijā un afišu dēĜu izvietojumu novadā un vienojas pasūtīt
trīs afišu dēĜus, kurus paredzēts izvietot pilsētas teritorijā 2 gab. un 1 gab. Meirānos.
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, domes sēdē neiekĜautajiem,
jautājumiem. Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja I.Kraukle
ierosina nākošajā domes sēdes darba kārtībā iekĜaut jautājumu par notikušo
„Aiviekstes svētku” ieĦēmumu un izdevumu izvērtēšanu, svētku organizāciju
nākotnē.
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina Sociālās palīdzības un veselības aprūpes
komitejā skatīt jautājumu par brīvpusdienu saĦēmēju loka paplašināšanu abās skolās,
un to, cik reāli ir nodrošināt sākumskolas bērnus ar bezmaksas pusdienām, kā arī par
mācību līdzekĜu (darba burtnīcu) nodrošinājumu.
(Pielikumā Nr.1 – Pašvaldības izpilddirektora informācija ar pielikumu par paveikto
sēžu starplaikā uz 2 lapām.)
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieĦemts.
3.§
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES 2010.GADA
28.DECEMBRA 9.§ LĒMUMĀ (PROTOKOLS Nr.13) „PAR LUBĀNAS
NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM IZSTRĀDES
UZSĀKŠANU”
(ZiĦo: E.Rēvelis, L.Laicāns)
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 2.punkts nosaka, ka vietējās pašvaldības teritorijas
plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta
teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atĜautā) izmantošana un
izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiĦa perspektīvu uz 12 gadiem. Savukārt likuma
„Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.) Pārejas noteikumu 8.punkts
nosaka, ka ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai vietējās pašvaldības teritorijas
plānojums vai teritorijas plānojuma grozījumi ir izstrādes procesā, vietējā pašvaldība
pieĦem lēmumu, kurā norāda normatīvos aktus, saskaĦā ar kuriem tās teritorijas
plānojuma vai teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde pabeidzama.
Plkst. 15,45 deputāte llze Kraukle beidz darbu domes sēdē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un
Finanšu komitejas sēdes (21.06.2012., Protokols Nr.3, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Izdarīt Lubānas novada domes 2010.gada 28.decembra 9.§ lēmumā (Protokols
Nr.13) „Par Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes
uzsākšanu” šādus grozījumus:
1. aizstāt lēmuma virsrakstā skaitli „2025” ar skaitli „2024”;
2. aizstāt lēmuma 1. punktā skaitli „2025” ar skaitli „2024”;
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3. papildināt lēmumu ar 5. punktu šādā redakcijā: „Lubānas novada
teritorijas plānojuma izstrāde pabeidzama saskaĦā ar Ministru
kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi””;
4. Pielikumā Nr.5 „Darba uzdevums Lubānas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei” aizstāt skaitĜus „2025” ar
skaitĜiem „2024”.
Lēmumu par lēmuma grozījumiem un lēmuma konsolidēto versiju nosūtīt Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai un Vidzemes plānošanas
reăionam.
4.§
PAR LUBĀNAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA PIRMĀS
REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA SABIEDRISKĀS
APSPRIEŠANAS UZSĀKŠANU
(ZiĦo: E.Rēvelis, L.Laicāns; Debatēs: T.Salenieks)
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.1148) 36.punkts nosaka,
ka izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju izstrādes
vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē. Vietējās pašvaldības dome
pieĦem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai. Savukārt noteikumu
Nr.1148 38.punkts nosaka, ka paziĦojumu par sabiedrisko apspriešanu, kas ilgst ne
mazāk par sešām nedēĜām, vietējā pašvaldība publicē vietējā laikrakstā un laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto vietējās pašvaldības mājaslapā internetā. Ja
teritorijas plānojumam tiek veikts stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums,
teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu var apvienot ar vides pārskata projekta
sabiedrisko apspriešanu.
Plkst. 16,15 deputāte llze Kraukle atsāk darbu domes sēdē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaĦā ar Attīstības un komunālo jautājumu un
Finanšu komitejas sēdes (21.06.2012., Protokols Nr.3, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nodot Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju un vides
pārskata projektu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saĦemšanai.
2. Noteikt sabiedriskās apspriešana termiĦu no 2012.gada 16.jūlija līdz
26.augustam.
3. Noteikt sabiedriskās apspriešanas pasākumu 2012.gada 24.augustā plkst.
17.00 Lubānas pilsētas kluba telpās Tilta ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā.
4. PaziĦojumu par Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un
vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu publicēt laikrakstā
„Lubānas ZiĦas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietot to
pašvaldības mājaslapā internetā.
(Pielikumā Nr.2 – Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmā redakcija CD-R
formātā.)
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5.§
PAR GROZĪJUMIEM 2012.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ
(ZiĦo: I.Logina)
ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes
(21.06.2012., Protokols Nr.3, 6., 7.§) lēmumus par papildus līdzekĜu piešėiršanu no
pašvaldības brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekĜiem, atbalstot Arta Kumsāra
28.05.2012. iesniegumu (Reă. 30.05.2012., Nr.1-22/67) ar lūgumu sniegt finansiālu
atbalstu viĦa sarakstītās grāmatas „Stipruma grāmata” izdošanai, biedrības „Mēs
saviem bērniem” 06.06.2012. iesniegumu (Reă. 08.06.2012., Nr.1-13/47) ar lūgumu
sniegt finansiālu atbalstu Ls 250 (divi simti piecdesmit latu) apmērā izglītojošajai
veselības programmai „Ieklausies dabā - sadzirdi sevi” vasaras nometnē, kas
norisināsies atpūtas bāzē „Ezernieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, no š.g. 9.
līdz 12.jūlijam, Meirānu tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces 19.06.2012.
iesniegumu (Reă.Nr.1-13/49) ar lūgumu piešėirt Ls 500 (pieci simti lati) finansējumu
transporta izdevumu segšanai atbalstot Meirānu tautas nama Vidējās paaudzes deju
kolektīva „Meirāni” dalību starptautiskajā festivālā „Marjamaa Folk Dance Festival”
Igaunijā, laikā no š.g. 1. līdz 5.augustam, kā arī transfertu maksājumu saĦemšanu no
Vidzemes plānošanas reăiona un nepieciešamību koriăēt izdevumus atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.
Izdarīt grozījumus pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu” un apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada
pašvaldības budžetu””.
2.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1 saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības
budžetu”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. saistošie noteikumi Nr.6 „Par grozījumiem Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.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.
(Pielikumā Nr.3 – Saistošie noteikumi Nr.6 „Par grozījumiem Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības
budžetu”” uz 1 lapas.)
6.§
PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „PAR LUBĀNAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU DZĪVOKěU JAUTĀJUMA RISINĀŠANĀ”
(ZiĦo: A.KĜaviĦš)
ĥemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (18.04.2012.,
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Protokols Nr.3, 2.§), Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes
(21.06.2012., Protokols Nr.3, 8.§), Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēžu
(20.04.2012., Protokols Nr.2, 11.§, 24.05.2012., Protokols Nr.3, 8.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. PieĦemt saistošos noteikumus Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības
palīdzību dzīvokĜu jautājuma risināšanā”.
2. SaskaĦā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību:
2.1. Saistošos noteikumus Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokĜu jautājuma risināšanā” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijai atzinuma saĦemšanai.
2.2. Pēc atzinuma saĦemšanas saistošos noteikumus publicēt novada
pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas ZiĦas” un ar tiem var
iepazīties Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas
novadā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
(Pielikumā Nr.4 – Saistošie noteikumi Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības
palīdzību dzīvokĜu jautājuma risināšanā” un paskaidrojuma raksts uz 5 lapām.)
7.§
PAR GALVOJUMU SNIEGŠANU SIA „LUBĀNAS KP”
(ZiĦo: I.Logina, T.Salenieks)
1.
Pamatojoties uz 2008.gada 21.novembra Civiltiesiskā līguma starp Latvijas
Republikas Vides ministriju, Lubānas novada pašvaldību un SIA „Lubānas KP”
nosacījumiem par ES Kohēzijas fonda projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā”, aktivitātes „Kanalizācijas tīklu
paplašināšana Lubānā” īstenošanu un Ħemot vērā SIA „Lubānas KP” 26.06.2012.
iesniegumu Nr.1-14/6 (Reă.27.06.2012., Nr.1-11/9) par projekta īstenošanai
nepieciešamo pašvaldības galvojumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Sniegt galvojumu SIA „Lubānas KP” īstermiĦa (uz vienu gadu)
aizĦēmumam no AS „Swedbank” LVL 82 366 (astoĦdesmit divi tūkstoši trīs
simti sešdesmit seši lati) apmērā ar mainīgo procentu likmi (3mRigibor +
2,5% mainās ik pēc 3 mēnešiem; uz 28.06.2012. 3,41%) Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Lubānā”
aktivitātes
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā” realizēšanai. Pamatsummas
pilnīgu atmaksu veicot viena gada laikā no aizĦēmuma saĦemšanas dienas.
2. Galvojuma pamatsummu un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžeta līdzekĜiem atbilstoši pievienotajam aizĦēmuma
atmaksas grafikam.
(Pielikumā Nr.5 – galvojuma atmaksas grafiks uz 1 lapas.)
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2.
Pamatojoties uz 2008.gada 21.novembra Civiltiesiskā līguma starp Latvijas
Republikas Vides ministriju, Lubānas novada pašvaldību un SIA „Lubānas KP”
nosacījumiem par ES Kohēzijas fonda projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā”, aktivitātes „Kanalizācijas tīklu
paplašināšana Lubānā” īstenošanu un Ħemot vērā SIA „Lubānas KP” 26.06.2012.
iesniegumu Nr. 1-14/6 (Reă.27.06.2012. Nr. 1-11/9) par projekta īstenošanai
nepieciešamo pašvaldības galvojumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Juris Mitjakovs,
Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Anita Slucka),
nolemj:
1. Sniegt galvojumu SIA „Lubānas KP” aizĦēmumam no AS „Swedbank” uz
15 (piecpadsmit) gadiem ar mainīgo procentu likmi (3mRigibor + 3,65 %
mainās ik pēc 3 mēnešiem; uz 28.06.2012. 4,56%) Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Lubānā”
aktivitātes
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā” realizēšanai LVL 59 368
(piecdesmit deviĦi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoĦi lati) Pamatsummas
atmaksu veikt sākot ar pirmo mēnesi pēc aizĦēmuma saĦemšanas: līdz
2012.gada 30.septembrim, pilnīgu atmaksu veicot 15 gadu laikā: līdz
2027.gada 31.augustam.
2. AizĦēmuma pamatsummu un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžeta līdzekĜiem atbilstoši pievienotajam aizĦēmuma
atmaksas grafikam.
(Pielikumā Nr.6 – galvojuma atmaksas grafiks uz 3 lapām.)
8.§
PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM
(ZiĦo: I.Bodžs)
1. Par adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „Eglāji 1”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā
Izskata jautājumu par adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „Eglāji 1”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā.
Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākĜus, konstatē, ka ar 2003.gada 20.augusta Indrānu pagasta padomes lēmumu,
Protokols Nr.13, 1.§, 9.2.punktu īpašumam piešėirts nosaukums „Eglāji 1”, bet uz
zemes gabala esošajām ēkām VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reăistrētā pašreizējā adrese ir „Eglāji”, pie kam, Indrānu pagasta pašvaldības
administratīvajā teritorijā jau ir īpašums ar nosaukumu „Eglāji”. Nekustamais īpašums
„Eglāji
1”
reăistrēts
zemesgrāmatā
05.04.2004.
nodalījuma
(folijas)
Nr.100000132528. Pamatojoties uz „Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu
/pašvaldības dome piešėir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaĦā ar
teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu/, 6.punktu
/adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus: administratīvajā teritorijā adrese
nedrīkst atkārtoties; katram adresācijas objektam piešėir vienu adresi; adresācijas
objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā” noteiktajām prasībām/, 29.punktu /
lēmumā par adreses maiĦu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda:
līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; jauno adresācijas objekta
nosaukumu vai numuru; adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā/, Ħemot vērā
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Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (21.06.2012., Protokols
Nr.3, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.
Mainīt adresi ēkām no „Eglāji” uz „Eglāji 1”, kadastra
numuri:7058-012-0061-001; 7058-012-0061-002, adresācijas objekta kods
Adrešu klasifikatorā:103801622.
2. Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.panta 3.daĜu, kur teikts, ka lēmumu vai nosaukumu vai numuru
piešėiršanu, maiĦu 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 piešėiršanu, maiĦu 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 mērėi – reăistrācijai Valsts adrešu reăistrā, lēmuma izrakstus izsūtīt
Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese: Rīgas
iela 47, Valmiera, LV-4200.
2. Par adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „LiepiĦas Upenieki”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā
Izvērtē domes rīcībā esošo informāciju, ka ar 2007.gada 29.augusta Indrānu pagasta
padomes sēdes lēmumu, Protokols Nr.12, 4.§ 2.p. Ilgonim Losānam piederošajam
īpašumam ar kadastra numuru: 7058-004-0002, piešėirts nosaukums „LiepiĦas
Upenieki”, bet uz zemes gabala esošajām ēkām VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reăistrētā patreizējā adrese ir „LiepiĦas”, pamatojoties
uz “Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu /pašvaldības dome piešėir, maina,
likvidē nosaukumu vai numuru saskaĦā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai
zemes ierīcības projektu/, 6.punktu /adresācijas sistēmai piemēro šādus
pamatprincipus: administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram
adresācijas objektam piešėir vienu adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst
„Valsts valodas likumā” noteiktajām prasībām/, 29.punktu /lēmumā par adreses
maiĦu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: līdzšinējo adresācijas
objekta nosaukumu vai numuru; jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;
adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā, Ħemot vērā Attīstības un komunālo
jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (21.06.2012., Protokols Nr.3, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Mainīt adresi ēkām no „LiepiĦas” uz „LiepiĦas Upenieki”, kadastra
apzīmējumi ēkām: 7058-004-0002-001, 7058-004-0002-002, 7058-004-00028

003, 7058-004-0002-004, 7058-004-0002-005, adresācijas objekta kods Adrešu
klasifikatorā: 103794227.
2. Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.panta 3.daĜu, kur teikts, ka lēmumu par nosaukumu vai numuru
piešėiršanu, maiĦu 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 piešėiršanu, maiĦu 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 mērėi – reăistrācijai Valsts adrešu reăistrā, lēmuma izrakstus izsūtīt:
•

Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese:
Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4200,

•

Ilgonim Losānam uz pasta adresi: „LiepiĦas Upenieki”, Indrānu pagasts,
Lubānas novads, LV-4830.
9.§
PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM
(ZiĦo: I.Bodžs)
1. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām
Lubānas pilsētā, Lubānas novadā

Izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga,
ăenerāldirektores E.Baklānes-Ansbergas 2012.gada 11.aprīĜa vēstuli Nr.2-04/1590
(Reă. 2012.gada 12.aprīlī, Nr.1-12/123) par pašvaldībai piekritīgajām zemes
vienībām, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar
lietu saistītos apstākĜus, iepazīstoties ar vēstules pielikumā minētajiem datiem par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību grafiskajām platībām,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
precizēt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības Lubānas pilsētā, Lubānas
novadā:
1. Oskara Kalpaka iela 10 - kadastra numurs: 7013-002-0064, no 31959 m² uz
27872 m²;
2. Parka iela 1B - kadastra numurs: 7013-005-0085, no 3600 m² uz 2832 m²;
3. Stacijas iela 14 - kadastra numurs: 7013-005-0060, no 1650 m² uz 885 m².
Lēmuma izrakstu izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai,
juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4200.
(Pielikumā Nr.7 – Valsts zemes dienesta ăenerāldirektores E.Baklānes- Ansbergas
vēstule (saĦemta elektroniski) uz 10 lapām.)
2. Par platības precizēšanu rezerves zemes fonda zemes vienībai
Baložu ielā 7A, Lubānā, Lubānas novadā
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Izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga,
ăenerāldirektores E.Baklānes- Ansbergas 2012.gada 16.maija vēstuli Nr.2-04/2276
(Reă. 2012.gada 18.maijā, Nr.1-12/165) par rezerves zemes fonda zemes vienībām,
izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākĜus, iepazīstoties ar vēstules pielikumā minētajiem datiem par rezerves
zemes fonda zemes vienību grafiskajām platībām,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
precizēt rezerves zemes fonda zemes vienības Baložu ielā 7A, Lubānā, Lubānas
novadā, kadastra numurs: 7013-005-0171, platību no 1100 m² uz 1231 m².
Lēmuma izrakstu izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai,
juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4200.
(Pielikumā Nr.8 – Valsts zemes dienesta ăenerāldirektores E.Baklānes- Ansbergas
vēstule (saĦemta elektroniski) uz 4 lapām.)
3. Par nekustamā īpašuma „Vecozoli” sadalīšanu un nosaukumu piešėiršanu
Izskata Raita Kotāna, deklarētā dzīvesvieta: Trimpoles, Indrānu ciems, Indrānu
pagasts, Lubānas novads, 2012.gada 22.jūnija iesniegumu (Reă.Nr.1-23/16) par
nekustamā īpašuma „Vecozoli”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu divos
atsevišėos īpašumos un nosaukumu piešėiršanu.
Deputāte Mārīte Kotāne, kā ieinteresētā persona, balsošanā nepiedalās, jo iesniedzējs
ir viĦas dēls.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Inese
Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Juris Mitjakovs,
Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
sadalīt nekustamo īpašumu „Vecozoli”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
kadastra numurs īpašumam: 7058-011-0019, divos atsevišėos īpašumos: jauna
nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu:
7058-011-0020, platība – 5,1 ha, atdalītajam zemesgabalam piešėirt nosaukumu:
„Vecozoli 1”, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);
paliekošajam nekustamajam īpašumam „Vecozoli”, kadastra numurs: 7058-0110019, platība – 4,8 ha, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
(Pielikumā Nr.9 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas. R.Kotāna iesniegums un pirkuma –
pārdevuma līguma kopija atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi
glabājamā lietā Nr.1-23 (Fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi par
nopietniem trūkumiem un atbildes uz tiem, iesniegumi īpašuma jautājumos)
2012.gads.)

4. Par platības precizēšanu pašvaldības zemesgabalam
Miera iela, Lubānas pilsētā, Lubānas novadā
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Izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ametrs”, juridiskā adrese: Krasta iela 6,
Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads, mērniecības nozares vadītājas A.Cibules
2012.gada 27.jūnija iesniegumu Nr.1-2/332 (Reă.Nr.1-11/8) par pašvaldībai
piekritīgās zemes vienības Miera iela platības precizēšanu, izvērtējot Lubānas novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Miera iela, Lubānas pilsētā,
Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7013-004-0098, platību no 4241
m² uz 4702 m².
Lēmuma izrakstus izsūtīt:
•

Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese: Rīgas
iela 47, Valmiera, LV-4200;

•

SIA „Ametrs”, biroja pasta adrese: BlaumaĦa iela 3A-1, Madona, LV-4801.

(Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ametrs” mērniecības nozares vadītājas
A.Cibules iesniegums un zemes robežu skice atrodas Lubānas novada pašvaldības
arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-11 (Sarakste (iniciatīvas dokumenti un
atbildes) par pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas, koordinācijas,
pārraudzības, darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas jautājumiem, sarakstes
reăistrs)) 2012.gads.)
10.§
PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA 29.APRĪěA NOLIKUMĀ Nr. 1 „LUBĀNAS
KULTŪRAS NAMA NOLIKUMS”
(ZiĦo: I.Kraukle)
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (25.06.2012., Protokols
Nr.6, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Izdarīt grozījumus 2010.gada 29.aprīĜa Nolikuma Nr.1 „Lubānas kultūras nama
nolikums” 1.7 punktā, aizvietojot vārdus „Oskara Kalpaka iela 6” ar vārdiem
„Oskara Kalpaka iela 4”.
(Pielikumā Nr.10 – 2010.gada 29.aprīĜa Nolikums Nr.1 „Lubānas kultūras nama
nolikums” uz 2 lapām.)
11.§
PAR IZMAIĥĀM LUBĀNAS NOVADA BĀRIĥTIESAS SASTĀVĀ
(ZiĦo: T.Salenieks)
Izskata Skaidras Bodnieces 15.06.2012. (Reă. 16.06.2012., Nr.1-13/50) iesniegumu ar
lūgumu atbrīvot viĦu no Lubānas novada pašvaldības bāriĦtiesas locekĜa pienākumu
veikšanas ar š.g. 15.jūniju sakarā ar citu darba piedāvājumu, Ħemot vērā Attīstības un
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (21.06.2012., Protokols Nr.3, 5.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
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Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Atbrīvot no Lubānas novada BāriĦtiesas locekĜa amata Skaidru Bodnieci,
deklarēta dzīvesvieta „Grāveri”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, ar 2012.gada
30.jūniju.
12.§
PAR PAŠVALDĪBAS 2011.GADA PUBLISKO PĀRSKATU
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 72.pantu un Ministru
kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu.
(Pielikumā Nr.11 – Pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats uz 50 lapām.)
13.§
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TĀěA SALENIEKA IKGADĒJO
ATVAěINĀJUMU
(ZiĦo: T.Salenieks)
Izskata domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka 25.06.2012. iesniegumu (Reă.Nr.122/77) par daĜēja ikgadējā atvaĜinājuma piešėiršanu.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piešėirt domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam daĜēju ikgadējo
atvaĜinājumu 2 (divas) kalendārās nedēĜas sākot no 2012.gada 16.jūlija līdz
29.jūlijam par laiku no 01.08.2011. - 31.07.2012.
2. SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3.panta 4 daĜas 8.punktu, pārejas noteikumu 8.6 panta
7.punktu, 2012.gada pašvaldības noteiktā algu fonda ietvaros izmaksāt
atvaĜinājuma pabalstu 25% apmērā no mēnešalgas.
3. AtvaĜinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības
kredītiestādēs un Valsts kasē.
4. Domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Mitjakovam, domes priekšsēdētāja
atvaĜinājuma laikā noteikt darba samaksu Ls 3,25 (trīs lati, 25 santīmi)
stundā par nostrādāto laiku.
14.§
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU NEKUSTAMAJAM
ĪPAŠUMAM „VELDZES”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
Izskatot Kristīnes Vītolas, deklarētā dzīvesvieta: Ozolu iela 14-18, Lubāna, Lubānas
novads, Velgas Prāmnieces, deklarētā dzīvesvieta: RaiĦa iela 44-7, Gulbene,
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Gulbenes novads, Aigara Bondara, deklarētā dzīvesvieta: Mācītājmuižas iela 3-5,
Lubāna, Lubānas novads, 2012.gada 27.jūnija iesniegumu (Reă.Nr.1-23/17) par
nekustamā īpašuma „Veldzes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu,
pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu /zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabalu sadalīšanai/, 5.pantu /zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks
attiecībā uz saviem īpašumiem/, 14.pantu /zemes ierīcības projekta izstrādi
kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanai atsevišėos īpašumos ierosina visi tā
kopīpašnieki/, 22.pantu /zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā/,
pamatojoties uz MK noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.2. un 11.punktu /pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta
izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, un pievieno aktam
grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija/, 4.punktu /zemes
vienību projektēšanā ievēro detālplānojumu un vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu/, saskaĦā ar Indrānu pagasta teritorijas plānojuma II sējumu Indrānu
pagasta padomes saistošie noteikumi „Indrānu pagasta teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”, Ħemot vērā Kristīnes Vītolas, Velgas Prāmnieces un Aigara
Bondara iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
13.punktu /pašvaldībai ir autonoma funkcija saskaĦā ar attiecīgās pašvaldības
teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību/, 41.panta
1.daĜas 3.punktu /pašvaldības dome pieĦem individuālos aktus (administratīvos
aktus)/, pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 67.pantu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Anita Slucka, Iveta Peilāne,
Juris Mitjakovs, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
izstrādāt zemes ierīcības projektu Kristīnei Vītolai, personas kods: xxxxxxxxxxx, Velgai Prāmniecei, personas kods: xxxxxx-xxxxx, un Aigaram Bondaram,
personas kods: xxxxxx-xxxxx, piederošā nekustamā īpašuma „Veldzes”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā, īpašuma kadastra numurs: 7058-013-0025, platība –
27,2 ha, sadalīšanai.
(Pielikumā Nr.12 – Izvērsts lēmums, Nosacījumi zemesgabala sadalei uz 2 lapām.
Kristīnes Vītolas, Velgas Prāmnieces un Aigara Bondara iesniegums, zemesgrāmatu
apliecības kopija, shēma par sadalāmo zemesgabalu atrodas Lubānas novada
pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-23 (Fizisko personu iesniegumi,
sūdzības, priekšlikumi par nopietniem trūkumiem un atbildes uz tiem, iesniegumi
īpašuma jautājumos) 2012.gads.)
Sēdi slēdz plkst. 18,45.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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