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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Lubānā 

 

31.05.2017.                                                                                                                    Nr.5    
 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                           Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti       Līga  Špune,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne  Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns;  Laila Ozoliņa,  Lana Kunce; 

Sēdē nepiedalās deputāti  Aigars Noviks - aizņemts pamatdarbā;  

Piedalās administrācijas darbinieki    Ivars Bodžs - izpilddirektors; 

                                                                Renāte Čačka - sabiedrisko attiecību speciāliste. 

Sēdi protokolē  Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja                                                  

 

Darba kārtībā: 

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2017.gada 

aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi 

1. Par atbalstu projektam "Kas pagātni pētī, nākotni svētī"  

2.  Par 2016.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu  

3.  Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” 

4.  Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2017./2018. mācību gadā Meirānu Kalpaka 

pamatskolā  

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu T.Moisejevam 

6.  Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam no “Akmeņtači” uz „Meža Akmeņtači”, 

Indrānu pag., Lubānas nov.  

7.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības – “Meirānu Kalpaka pamatskola”  

Meirāni Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nodošanu atsavināšanai 

8.  Par nekustamā īpašuma "Zīles", Indrānu pag., Lubānas nov., nosaukuma apstiprināšanu  

9.  Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Parka ielā 7-

17, Lubānā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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 Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par papildus izsludinātajai 

darba kārtībai iekļauto punktu: “Par nekustamā īpašuma "Zīles", Indrānu pag., Lubānas 

nov., nosaukuma apstiprināšanu”, ko iesniedzējs lūdzis izskatīt steidzami, jo kārtot 

īpašuma tiesības ir ieradies no ārzemēm un uzturēšanās laiks viņam  Latvijā ir ierobežots. 

Deputāti pirms domes sēdes ir iepazinušies ar lēmuma projektu un piekrīt jautājuma 

izskatīšanai sēdē.   

Sēdes vadītājs T.Salenieks aicina balsot par papildinājumu izsludinātajā sēdes darba 

kārtībā.  

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

Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Lana 

Kunce) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārību,  kas papildināta ar vienu punktu “Par nekustamā 

īpašuma "Zīles" Indrānu pag., Lubānas nov. nosaukuma apstiprināšanu”, kopā 

izskatot 9 (deviņus) darba kārtības punktus. 

Domes priekšsēdētājs  Tālis Salenieks ir apkopojis domes sēžu starplaikā notikušās 

aktualitātes, veiktos komandējumus, par ko  informē deputātus.  

Domes priekšsēdētājs  informē, ka noslēdzošajā fāzē ir  jaunās kapličas projektēšanas darbi, 

jo pēc 2. maijā notikušās sabiedriskās apspriešanas tiek veiktas dažas korekcijas sākotnējā 

projekta piedāvājumā.  

19.maijā domes priekšsēdētājs piedalījās Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā.  

25.maijā T.Salenieks piedalījās Daugavas upju baseina konsultatīvās padomes sanāksmē Rīgā. 

T.Salenieks kā Finanšu un attīstības komitejas priekšsēdētājs informē deputātus, ka komitejas 

29.maija sēdes darba gaitā komitejas locekļi izteica savas domas par biznesu ideju konkursam 

iesniegtajiem 7  projektiem. Tuvākajā laikā kopā sanāks šo projektu Izvērtēšanas komisija un 

izskatīs šo jautājumu.  

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne ziņo 

par šīs komitejas sēdē apspriestajiem jautājumiem, kas nav iekļauti domes sēdes darba kārtībā.  

Tas ir jautājums par Meirānu tautas nama 4 mēnešos veiktā darba, notikušo pasākumu  

izvērtējumu. Komitejas sēdē ziņojumu sniedz  Meirānu tautas nama vadītāja Inga Aizsilniece.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par aprīļa domes sēdes lēmum u izpildi. 

 Pielikumā PĀRSKATS par aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi. 

1.§ 

Par atbalstu projektam “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!” 

Ziņo Iveta Peilāne 

Lubānas novada pašvaldība 2017. gada 8. maijā saņēma SIA “Apvārsnis” iesniegumu, 

reģistrētu pašvaldībā ar  Nr.2.08./17/373, par “Novadpētnieku mācību” projektu, kura ietvaros 

paredzēts 2017.g. II pusē dažādās Vidzemes pilsētās un pagastos  sarīkot no vairākiem 

semināriem un lauka prakses sastāvošu teorētiski-praktiski apmācību ciklu, kura ietvaros tiks 

popularizēta novadpētniecība, iesaistīti un apmācīti jauni novadpētnieki Vidzemē, celta jau 

esošo darbinieku  kvalifikācija, paplašinot viņu zināšanas, prasmes un izpratni par kultūras 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Lemumu_izpilde_27.04.2017.docx


mantojumu un kultūrvēsturisko ainavu, to dokumentēšanu un popularizēšanu, savāktā un 

apkopotā materiāla publicēšanu, sadarbību ar valsts, reģionālajām un lokālajām atmiņas 

institūcijām, kultūras iestādēm.  

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātu, būs bez maksas pieejami dažādi 

novadpētniecībā izmantojami metodiskie materiāli, palīglīdzekļi. 

 

Lūgums pašvaldībai piešķirt  līdzfinansējumu 180, - EUR (viens simts astoņdesmit 

eiro) apmērā. 

Ņemot vērā  Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.05.2017., 

(protokols Nr.5, 1.§), Finanšu un attīstības komitejas 29.05.2017. (protokols Nr.6.,1.§) 

pozitīvos  atzinumus, 

 

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

Līga Špune, Laila Ozoliņa, Lana Kunce , Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis 

Klikučs, Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj:  

Piešķirt projektam “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!”  līdzfinansējumu 180, - EUR 

(viens simts astoņdesmit eiro) apmērā no 2017.gada budžetā plānotajiem brīvajiem 

(nesadalītajiem) līdzekļiem. 

 

2.§ 

Par 2016.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu 

Ziņo Ivars Bodžs 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome 

var „...apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, 

kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

29.05.2017., (protokols Nr.6.,2.§) atzinumu, 

 

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

Līga Špune, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis 

Klikučs, Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj:    

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2016.gada konsolidēto finanšu pārskatu. 

 

Pielikumā: vadības ziņojums (forma 4-f) un revidentu ziņojums. 

 

3.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu  
Ziņo Ivars Bodžs 

Sakarā ar papildus finansējuma nepieciešamību ugunsdrošības signalizācijas 

ierīkošanai pašvaldības īpašumā- Tilta ielā 5, hokeja laukuma-slidotavas pamatnes seguma 

sagatavošanas darbu pabeigšanai, Lubānas vidusskolas teritorijas labiekārtošanas darbiem, 

novadpētniecības apmācības cikla un projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumi personām ar 

garīgās attīstības traucējumiem” noslēguma aktivitātēm, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un 

pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Vadibas_zinojums.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Vadibas_zinojums.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Neatkarigu_revidentu_zinojums_Astrop_Revision_SIA.pdf


kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 29.05.2017., (protokols Nr.6.,3.§) pozitīvo 

atzinumu, 

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

Līga Špune, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, 

Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj:    

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2017.gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada 

budžetu””  

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

2.1 Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie 

publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

 Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.5 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” ar pielikumiem. 

 

4.§ 

Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2017./2018. mācību gadā Meirānu Kalpaka 

pamatskolā 

Ziņo Iveta Peilāne 

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 2017. gada 19. maija 

iesniegumu (reģistrētu pašvaldībā 19.05.2017., Nr. LUB/2.08/391), pamatojoties uz “Likuma 

par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2016. gada 25. augusta Lubānas novada pašvaldības 

noteikumu Nr. 2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupas, sociālās un 

pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar Lubānas novada 

pašvaldības 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr.12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, ka izglītojamo 

skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā arī ievērojot 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ieteikumu 23.05.2017., (protokols 

Nr.5,3.§), arī Finanšu un attīstības komitejas 29.05.2017. (protokols Nr.6.,4.§), atzinumu, 

 

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

Līga Špune, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj:  

Meirānu Kalpaka pamatskolā 2017./2018. mācību gadā atvērt šādus klašu 

piepildījumus: 

1. un 3. klase (apvienotā) – 5 izglītojamie; 

2. un 4. klase (apvienotā) – 8 izglītojamie; 

5. un 6. klase (apvienotā) – 7 izglītojamie; 

7. klase – 5 izglītojamie; 

8. un 9. klase (apvienotā) – 7 izglītojamie; 

Speciālā klase – 6 izglītojamie; 

Pirmsskolas izglītības grupa – 6 izglītojamie. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/grozijumi_budzeta_saistosie_not_N_.5.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/grozijumi_budzeta_saistosie_not_N_.5.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/pielikums_grozitajam_2017_gada_budzeta_planam.xls


 

Balsojumā  nepiedalās deputāte, Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce kā 

izskatāmajā jautājumā ieinteresētā persona. 

 

5. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu T.Moisejevam 

Ziņo I.Bodžs 
 

2016.gada 10.maijā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) saņēma Toma 

Moisejeva, deklarētā dzīvesvieta XXX, Indrānu pagasts, Lubānas novads, iesniegumu (reģ. 

Nr.LUB/2.10/17/191), kurā lūdz piešķirt dzīvojamo platību.   

 Noklausījusies un izvērtējusi I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 

novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā” 18. un 23.3.2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

29.05.2017. (protokols Nr.6.,5.§) atzinumu, 

 

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

Līga Špune, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, 

Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj:    

1. Atzīt, ka Toms Moisejevs, personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX, 

Indrānu pagasts, Lubānas novads, nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības 

palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās 

nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

2. Saskaņā ar “Administratīvā procesa likuma” 76. panta (2) daļu administratīvo aktu 

var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā vai pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona  tiesā viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 

6.§ 

Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam 

no “Akmeņtači” uz  „Meža Akmeņtači”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2017.gada 9.maijā saņemts 

Džinetas Rudzītes - Birzes iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr. LUB/2.09/17/16), ar 

lūgumu mainīt  adresi īpašumam ar kadastra Nr.7058 006 0012 zemes vienībai un  ēkām no 

„Akmeņtači” uz adresi „Meža Akmeņtači”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Izvērtējot 

Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:  

1. Nekustamais īpašums ar nosaukumu „Meža Akmeņtači”  kadastra Nr.7058 006 0012, 

zemesgabala platība 15,1 ha, reģistrēts zemesgrāmatu nodaļā nav.  Īpašuma satāvā  ir 

būves ar kadastra apzīmējumiem 7058 006 0012 001 - dzīvojamā māja; 7058 006 0012 

002 – pagrabs;  7058 006 0012 003 – pirts; 7058 006 0012 004 – kūts; 7058 006 0012 

005 –  kūts un 7058 006 0012 006 – klēts. 

2. Saskaņā ar 2000.gada 29.augustā noslēgto līgumu par zemes izpirkšanu (turpmāk – 

Pirkuma līgums) starp Latvijas Hipotēku un zemes banku un Džinetu Rudzīti, personas 



kods: 090470-12326. Džineta Rudzīte - Birze ir izpirkusi 1. punktā minēto Nekustamo 

īpašumu.  

3. Pamatojoties uz 2000.gada 29.augustā noslēgto līgumu par zemes izpirkšanu, noteiktā 

pirkuma maksa ir pilnībā samaksāta, Džineta Rudzīte – Birze ir tiesīga nostiprināt uz 

Nekustamo īpašumu savas īpašuma tiesības.  

4. Pamatojieties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem: 

nekustamā īpašuma zemesgabalam un ar to funkcionāli saistītajām būvēm maināma 

adrese un nosaukums viensētai. Adrese maināma ievērojot Ministru kabineta 

08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 29. punktā noteiktās prasības.  

5. Pieteiktais nosaukums „Meža Akmeņtači” - Indrānu pagasta teritorijā nav piešķirts 

nevienam nekustamam īpašumam un atbilst Valsts valodas likuma noteiktajām 

prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu un lietošanu.  

6. Nekustamā īpašuma izmaiņu apliecinošās ziņas dokumentu veidā, atbilstoši Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 53. un 84.pantam, Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma 14. panta trešajai daļai, sniedzamas Valsts zemes dienestam datu 

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts adrešu 

reģistrā.  

Izvērtējot iepriekš minēto, ņemot vērā Džinetas Rudzītes - Birzes 2017.gada 9.maija 

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

saistītos apstākļus, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 

14.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 29.05.2017. (protokols 

Nr.6.,6.§) atzinumu, 

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

Špune, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

        Mainīt nosaukumu/adresi adresācijas objektam - viensētai “Akmeņtači”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., uz nosaukumu/adresi “Meža Akmeņtači” Indrānu pagasts, Lubānas 

novads, adresācijas objekta kods adrešu klasifikatorā - 105469510 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības  – “Meirānu Kalpaka 

pamatskola”  Meirāni Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nodošanu atsavināšanai 
Ziņo Dace Almane 

2017.gada 3.maijā (reģ.Nr. LUB/2.09/17/15) Lubānas novada pašvaldībā tika saņemts  

Aivara Ķevera personas kods: XXX deklarētā adrese: “XXX” Meirāni, Indrānu pag., Lubānas 

nov., LV-4826,iesniegums, kurā lūgts atsavināt  pašvaldībai piederoša īpašuma „Meirānu 

Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7058-016-0229. Aivars Ķeveris īpašumu vēlas atsavināt, lai sakoptu upes malu 

un nodrošinātu piekļuvi upei no sava īpašuma. 2017.gada 29.maijā saņemts Meirānu Kalpaka 

pamatskolas direktores L.Kunces iesniegums (reģ. pašvaldībā Nr.LUB/2.08/17/407), kurā 

teikts, ka iepriekšminētais zemesgabals nav nepieciešams iestādes funkciju nodrošināšanai. 

Madonas rajona tiesas  zemesgrāmatu  nodaļas tiesneša 2008.gada 6. augusta lēmumu 

nekustamais īpašums „Meirānu Kalpaka pamatskola” Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., 

https://www.kadastrs.lv/varis/105469510?type=house


2,89 ha kopplatībā, kadastra Nr. 7058-016-0228, ir nostiprinātas uz Lubānas novada  

pašvaldības vārda, Madonas rajona zemesgrāmatu nodaļā, Indrānu pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 1000 00440279 . Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām  ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-016-0228 platība 1,97 ha;7058-016-0229, platība 0,65 ha un7058-016-

0243, platība 0,27 ha. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu, kā 

arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 29.05.2017. , (protokols Nr.6.,7.§), atzinumu, 

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

Līga Špune, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, 

Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Sagatavot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meirānu 

Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienību 0,65 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 7058-016-0229.  

2. Veicot pašvaldības mantas atsavināšanas procedūru, ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma 

novērtēšanas kritērijus:  

2.1. neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus vērtība; 

2.2.  kadastrālā vērtība;  

2.3. bilances vērtība; 

2.4. ar mantas atsavināšanu saistītie izdevumi. 

 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma “Zīles” Indrānu pag., Lubānas nov., nosaukuma 

apstiprināšanu  
Ziņo Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par nekustamā 

īpašuma nosaukuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zīles” Indrānu pag., Lubānas 

novadā. 

2017.gada 30.maijā tika saņemts iesniegums no Antras Pūrmanes, (Lubānas novada 

pašvaldībā reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/17/230), kurā viņa lūdz apstiprināt nekustamā īpašuma 

”Zīles” nosaukumu, lai varētu ierakstīt sev piederošo īpašumu zemesgrāmatā. 

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

saistītos apstākļus, KONSTATĒJA, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums “Zīles”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra 

numurs: 7058-010-0083, kas sastāv no vienas zemes vienības 

un Antra Pūrmane ir īpašuma mantiniece.  

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu, ar 

pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā 

esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai 

ciema teritorijā piešķir rekvizītus, kas nav adrese. 

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

Līga Špune ,Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis 

Klikučs, Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj:  



Apstiprināt nosaukumu nekustamajam īpašumam “Zīles” Indrānu pag., Lubānas nov., 

kadastra numuru: 7058-010-0083. 

 

9.§ 

Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Parka ielā 7-17, 

Lubānā, Lubānas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo I.Bodžs 

Izskatot 2017.gada 19. maija Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa īpašuma Parka ielā 7-17, Lubānā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 70139000282) un 

kopīpašuma 733/12575 domājamās daļas no būves un zemes izsoles protokolu un Kaspara 

Brieža iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.05.2017. Nr. LUB/2.10/17/212), pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu  un saskaņā ar izsoles 

noteikumu (Apstiprināti ar izpilddirektora 13.04.2017. rīkojumu Nr. LUB/2.01/17/2015. 

punktu), kā arī Finanšu un attīstības komitejas 29.05.2017. (protokols Nr.6.,8.§), atzinumu 

 

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

Līga Špune, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Guntis 

Klikučs, Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt 2017. gada 19. maija Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa īpašuma Parka ielā 7-17, Lubānā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 70139000282) 

un kopīpašuma 733/12575 domājamās daļas no būves un izsoles rezultātus.  

2. Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu ar Kasparu Briezi, personas kods XXX, par Lubānas 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Parka ielā 7-17, Lubānā, 

Lubānas novadā (kadastra Nr. 70139000282) un kopīpašuma 733/12575 domājamās daļas 

no būves un zemes iegādi par pirkuma cenu 3060.00 euro (trīs tūkstoši sešdesmit euro un 

00 centi) ar nomaksas termiņu trīs gadi.  

 

Sēde slēgta 17.30 

 

      Domes priekšsēdētājs                     (personiskais paraksts)             Tālis Salenieks 

Protokols parakstīts 2017.gada  5.jūnijā 

 

Protokolēja                      (personiskais paraksts)                             Mārīte Kotāne     

       


