
 
 

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, Madonas rajons, LV - 4830,  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159 

Tālr.: 64894434, 64894091; fakss 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv 

 

 

 SĒDES PROTOKOLS 

18.12.2008.        Lubānā    Nr. 15 

 

 

Sēdi atklāj  plkst.13.00. 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Miķelis GRUZĪTIS.  

Sēdi protokolē –  tehniskā sekretāre Diāna KRIEVA. 

Sēdē piedalās - domes deputāti: 

Aivars Kaļinovskis, Ingrīda Akmene, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Vilnis Strautiņš, Inesīte Skrauča, 

Tālis Salenieks; 

No darba kārtības otrā jautājuma izskatīšanas -  domes deputāts Artūrs Kuncis; 

administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - novada pašvaldības izpilddirektors, 

Ingrīda Logina -  galvenā grāmatvede, Aija Ozoliņa -  nodokļu un zemes 

jautājumu speciāliste. 

Sēdē nepiedalās – domes deputāti: 

            Anita Slucka, Aivars Evelons (aizņemti tiešajā darbā). 

 

M. Gruzītis atklāj domes sēdi, iepazīstina ar tās darba kārtību un lūdz papildināt ar 

jautājumu:  

1. Par atmaksas termiņa pagarināšanu pašvaldības aizņēmumiem. 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Iekļaut sēdes darba kārtībā 8.9. punktu – Par atmaksas termiņa pagarināšanu 

pašvaldības aizņēmumiem.  

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Informācija. 

2. Par grozījumiem pašvaldības objektu sarakstā valsts dotācijas saņemšanai 

infrastruktūras attīstībai. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

5. Par zemes jautājumiem. 

6. Par vienoto Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. 

7. Par skolēnu pārvadājumiem. 



8. Par grozījumiem Lubānas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

2008. gada budžetu” un citiem finanšu jautājumiem: 

8.1. Par dzīvojamo telpu īres parāda norakstīšanu; 

8.2.Par finansējumu Jaunā gada salūtam; 

8.3.Par izmaiņām telpu nomas maksā „Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centrā”; 

8.4.Par grozījumiem degvielas limita sadalē; 

8.5.Par izmaiņām Meirānu Kalpaka pamatskolas tehnisko darbinieku štatu 

sarakstā; 

8.6.Par izmaiņām Lubānas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstā; 

8.7.Par PII „Rūķīši” pedagoģiskā personāla materiālo stimulēšanu; 

8.8.Par Ziemassvētku dāvanām domes deputātiem un pašvaldības 

darbiniekiem; 

8.9.Par atmaksas termiņa pagarināšanu pašvaldības aizņēmumiem. 

9. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

10. Iesniegumi: 

- Par autoveikala statusa piešķiršanu Z/s „Zemzari”; 

- Par biedrības Daugavas Vanagi Latvijā iesniegumu; 

- Par Lubānas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Lubānas draudzes padomes 

iesniegumiem. 

 

 

1.§ 

INFORMĀCIJA 

Ziņo: M. Gruzītis, T. Salenieks, V. Strautiņš 

 

- Par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma dotāciju. 

- Par pašvaldības algu fonda samazinājumu. 

- Par SIA „Lubāna KP” darbību. 

 

 

2.§ 

PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS OBJEKTU SARAKSTĀ VALSTS 

DOTĀCIJAS SAŅEMŠANAI INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

Izvērtē Lubānas novada infrastruktūras uzlabošanas un sakārtošanas darbu uzskaites 

un līdzekļu Ls 400 000,00 apgūšanas grafika 2008. – 2009. gadiem (Protokols Nr. 3 

no  27.03.2008., 4.§) izmaiņas. Saskaņā ar Finanšu komitejas (12.12.2008., protokols 

Nr. 17, 1.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Apstiprināt izmaiņas Lubānas novada infrastruktūras uzlabošanas un sakārtošanas 

darbu uzskaites un līdzekļu Ls 400 000,00 apgūšanas grafikā 2008. – 2009.gadiem. 

 

 

 



3.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU PIEDZIŅU 

Ziņo: A. Ozoliņa 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXXXX bezstrīdus 

kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXXXX. 

Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Finanšu 

komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 9.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no XXXXX nekustamā īpašuma nodokļa parādu - 584.33 Ls, nokavējuma 

naudu – 105.28 Ls, kopā – 689.61 Ls (seši simti astoņdesmit deviņi lati sešdesmit 

viens santīms) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un 

tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāņa Anča bezstrīdus 

kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāņa Anča. 

Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Finanšu 

komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 9.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Jāņa Anča, personas kods:  XXXXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

- 120.20 Ls, nokavējuma naudu – 101.70 Ls, kopā – 221.90 Ls (divi simti divdesmit 

viens lats deviņdesmit santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXXXX bezstrīdus 

kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXXXX. 

Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Finanšu 

komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 9.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no XXXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 250.27 Ls, nokavējuma 

naudu – 182.72 Ls, kopā – 432.99 Ls (četri simti trīsdesmit divi lati deviņdesmit 

deviņi santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem 

un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 



 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXXXX bezstrīdus 

kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XXXXX. 

Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Finanšu 

komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 9.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no XXXXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 248.89 Ls, nokavējuma 

naudu – 166.92 Ls, kopā – 415.81 Ls (četri simti piecpadsmit lati astoņdesmit viens 

santīms) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāņa Pugača bezstrīdus    

kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāņa Pugača. 

Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Finanšu 

komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 9.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Jāņa Pugača, personas kods: XXXXXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu – 124.17 Ls, nokavējuma naudu – 89.90 Ls, kopā – 214.07 Ls (divi simti 

četrpadsmit lati septiņi santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Rasmas Lapsas 

bezstrīdus kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Rasmas Lapsas 

(uzvārds iepriekš – Staško). Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo 

informāciju, saskaņā ar Finanšu komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 9.§) 

lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Rasmas Lapsas, personas kods: XXXXXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu – 119.25 Ls, nokavējuma naudu – 126.41 Ls, kopā – 245.66 Ls (divi simti 

četrdesmit pieci lati sešdesmit seši santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

 



 

4.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU 

Ziņo: A. Ozoliņa 

 

Izskata XXXXXX 19.11.2008. iesniegumu (reģ. 19.11.2008. Nr.1-22/287) par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā 

esošo informāciju, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.p. 3.d. 

1.p., saskaņā ar Finanšu komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 10.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR”(Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

sakarā ar to, ka mantojamais zemes gabals reāli dabā tika ierādīts (uzmērīts)  

2000. gadā, nodokli par laika posmu no 1997.gada līdz 1999.gadam – 51,72 Ls 

uzskatīt par pārmaksu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 51,72 Ls, 

XXXXXX, dzīvo Lubānas novada Lubānā, XXXXXX, par lietošanā bijušo 

saimniecību „Stiebri” (līdz 2000. gadam – „Aizsilnieki”). 

 

 

5.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

Ziņo: G. Stalbovs, A. Ozoliņa 

 

1. Par līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā ieskaitīto zemes gabalu platības 

precizēšanu. 

Sakarā ar piegulošo zemes gabalu instrumentālo uzmērīšanu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Veikt grozījumus zemes ierīcības projektā un precizēt sekojošu zemes gabalu 

platības: 

Kadastra apzīmējums Platība pirms 

precizēšanas m² 

Platība pēc 

precizēšanas m² 

Zemes gabala 

nosaukums 

7013-002-0062 73546 29755 Latgales iela 9 

7013-002-0181 6482 3712 Meža iela 9A 

7013-003-0020 6970 7363 Latgales iela 67 

7013-003-0023 1595 644 Barkavas iela 21 

7013-004-0063 10287 10214 Miera iela 9 

7013-004-0087 39159 38001 Ružāni 2 

7013-004-0123 400 745 Oskara Kalpaka iela 33 

7013-005-0095 8800 6114 Meirānu iela 5 



7013-005-0120 2270 2158 Rugāju iela 4A 

 

2. Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Dumbrāji 2”. 

Izskata XXXXXX, dzīvo Madonā, XXXXXX, 01.12.2008. iesniegumu (Reģ. Nr. 1-

22/297) par samaksas samazinājumu izpērkamai zemei „Dumbrāji 2”. Izvērtējot 

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

pamatojoties uz 22.09.2008. MK „Noteikumiem par maksājumiem, izpērkot (pērkot) 

lauku apvidus zemi” Nr. 787 6.p., ņemot vērā LR VZD Vidusdaugavas reģionālās 

nodaļas 2008. gada 14. oktobra kadastra izziņu Nr. 11-33-VD3/561,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Noteikt samaksas samazinājumu XXXXXX, personas kods: XXXXXX, par 

izpērkamo zemi Lubānas novada Indrānu pagasta „Dumbrāji 2”, kadastra numurs: 

7058-019-0036, 6,72 ha: 

3.1. sakarā ar darba stāžu lauksaimniecībā – 10 pilni gadi, noteikt samaksas 

samazinājumu 20% apmērā;  

3.2. par zemes lietošanas ilgumu no 2005. gada oktobra – pilni 3 gadi – noteikt 

samaksas samazinājumu - 6% apmērā; 

noteikt kopējo samaksas samazinājumu 26% apmērā, t.i., samazināt maksu par 

izpērkamo zemi no 1376,19 Ls uz 1018,38 Ls. 

 

3. Par nosaukuma un adreses maiņu saimniecībai „Vīnavas 2”. 

Izskata Kārļa Maizīša, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Mieriņos”, 

05.12.2008. iesniegumu (reģ. Nr.1-22/306) par nosaukuma maiņu īpašumam. 

Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma 

„Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu 

statusa noteikšanu” 19. pantu, MK „Adresācijas noteikumu” 8. punktu, ņemot vērā 

Kārļa Maizīša personīgo iesniegumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

2.1. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7058-016-0234 0,66 ha platībā, 

mainīt nosaukumu un adresi no „Vīnavas 2”, Meirānu ciems, Indrānu pagasts, 

Lubānas novads, Madonas rajons uz „Vīnavas”, Meirānu ciems, Indrānu pagasts, 

Lubānas novads, Madonas rajons; 

2.2. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7058-016-0107 2,1 ha platībā, 

mainīt nosaukumu no „Vīnavas” uz „Vīnavas 2”, Meirānu ciems,  Indrānu pagasts, 

Lubānas novads, Madonas rajons.  

4. Par zemesgabala pievienošanu saimniecībai „Jaunkalēji”.  



Izskata Andreja Broka, dzīvo Ošupes pagasta „Jaunkalējos”, 12.12.2008. iesniegumu 

(reģ. Nr.1-22/315) par zemesgabala pievienošanu saimniecībai „Jaunkalēji”. 

Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 24. pantu, ņemot vērā Andreja Broka 

personīgo iesniegumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Andrejam Brokam, personas kods: XXXXXX, piederošo saimniecību Lubānas 

novada Indrānu pagasta „Jaunkalēju Lidlauks”, kadastra numurs 7058-016-0256, 8,3 

ha platībā pievienot pie viņam piederošā nekustamā īpašuma Ošupes pagasta 

„Jaunkalēji”, kadastra numurs pamatgabalam 7082-011-0089, mainīt nosaukumu no 

„Jaunkalēju Lidlauks” uz „Jaunkalēji”, noteikt lietošanas mērķi - lauksaimniecības 

zeme (kods: 0101). 

5. Par īpašuma „Mezīši 1” sadalīšanu. 

Izskata Jāņa Klodnieka, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Mezīšos” 

pilnvarotās personas Jura Kokara, dzīvo Lubānas novada Lubānā, Latgales ielā 13, 

15.12.2008. iesniegumu (Reģ. 16.12.2008. ar Nr.1-22/319) par nekustamā īpašuma 

sadali divos atsevišķos īpašumos. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo 

informāciju, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju 

izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19. p., ņemot vērā Jura Kokara 

personīgo iesniegumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Sadalīt nekustamo īpašumu Lubānas novada Indrānu pagasta „Mezīši 1” divos 

atsevišķos īpašumos: 

 jauna nekustamā īpašuma izveidošanai no saimniecības „Mezīši 1” atdalīt otro 

zemes vienību ar kadastra numuru 7058-001-0083, 2,6 ha platībā, atdalītajam 

īpašumam piešķirt nosaukumu „Mezīši 2”, noteikt zemes lietošanas mērķi - 

mežsaimniecības zeme (kods: 0201); 

 paliekošajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

numuru 7058-012-0032, 3,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Mezīši 1”, 

noteikt zemes lietošanas mērķi - mežsaimniecības zeme (kods: 0201). 

 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

 

Izskata Aijas Sīpolnieces pilnvarotās personas Jura Kokara 10.12.2008. iesniegumu 

par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Ievāji 2”, Indrānu 



pagastā, Lubānas novadā. Iepazīstoties ar SIA „GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu zemes īpašumam „Ievāji 2” ar apzīmējumu kadastrā 7058-004-0036, 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu Aijai Sīpolniecei piederošajam 

zemes īpašumam „Ievāji 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, 

ar apzīmējumu kadastrā 7058-004-0036. 

2. Atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Ievāji 3”, Indrānu pagasts, 

Lubānas novads, Madonas rajons, noteikt lietošanas mērķi - lauksaimniecības 

zeme (kods: 0101). 

 

 

6.§ 

PAR VIENOTO NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTU 

Ziņo: M. Gruzītis 

      

Iepazīstas ar LR VM 13.11.2008.g. vēstuli Nr. 6-a-14/5078 "Par vienotu NMP 

dienestu", izvērtējot minētos argumentus, noklausoties domes priekšsēdētāja Miķeļa 

Gruzīša ziņojumu un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas lēmumu 

(protokols Nr. 14, 12.12.2008., 5.§.), 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs, 

Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” – nav, 

“ATTURAS” – 1 (Irēna Kozlova),  

n o l e m j : 

1. Konceptuāli atbalstīt vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas 

funkciju īstenošanu centralizētā veidā. 

2. Informēt Latvijas Republikas Veselības ministriju par iespēju risināt jautājumu 

sarunu veidā, vienojoties par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

darbību Lubānas apkalpes zonā. 

 

7.§ 

PAR SKOLĒNU PĀRVADĀJUMIEM 

Ziņo: V. Strautiņš 

 

Iepazīstas ar LR PAPLM 27.11.2008.g. vēstuli Nr. 8.1-06/9304 "Par skolēnu 

pārvadājumiem". Lai turpmāk uzlabotu esošo situāciju skolēnu pārvadājumu 

nodrošināšanai novada teritorijā, noklausoties domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa 

Strautiņa ziņojumu un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes  

lēmumu (Protokols Nr. 14, 12.12.2008., 3.§.), 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Sagatavot pieteikuma veidlapu autobusa iegādei un iesniegt rajona padomē. 



 

 

 

 

8.§ 

PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.4 „PAR 2008. GADA BUDŽETU” UN CITIEM FINANŠU 

JAUTĀJUMIEM 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Logina 

 

1. Par grozījumiem Lubānas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Par 2008. gada budžetu”. 

 

Izskata Finanšu komitejā (12.12.2008., protokols Nr. 17, 4.§.) sagatavotā jautājuma 

„Par grozījumiem Lubānas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

2008. gada budžetu“’ projektu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46. pantu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada 

budžetu”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Par 2008. gada budžetu””. 

3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46. pantam, 

 Saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

2008. gada budžetu””, triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

 Saistošie noteikumi Nr. 19 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

2008. gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

 

2. Par dzīvojamo telpu īres parāda norakstīšanu. 

 

Sakarā ar īrnieces nāvi, pamatojoties uz 28.07.2008. „Nolikumu par grāmatvedības 

organizāciju un kārtošanu Lubānas novada pašvaldībā”, saskaņā ar Finanšu komitejas 

sēdes (12.12.2008., protokols Nr.17, 2.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Norakstīt debitoru parādu Ls 5,64 (pieci lati, 64 santīmi) apmērā XXXXXX par 

dzīvojamo telpu īri „Koknešos”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā.  

 

3. Par finansējumu Jaunā gada salūtam. 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 7.§) lēmumu,  



Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” – nav, 

“ATTURAS” – 1 (Inesīte Skrauča),  

n o l e m j : 

Piešķirt finansējumu Ls 350 (trīs simti piecdesmit latu) apmērā Jaunā gada salūta 

rīkošanai Lubānā. 

 

4. Par izmaiņām telpu nomas maksā „Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centrā”. 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 5.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Atcelt 27.11.2008., protokols Nr. 14, 15.§., 3.p. lēmumā apstiprināto telpu nomas 

maksu pašvaldības iestādē „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”. 

Apstiprināt „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra” telpu nomas maksu Ls 

1,32 (viens lats, trīsdesmit divi santīmi) m² no 2009. gada 1. janvāra. 

 

5. Par grozījumiem degvielas limita sadalē. 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 14.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav , “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

1. Palielināt degvielas gada limitu īpašumu apsaimniekošanas speciālistam par 160 l 

(viens simts sešdesmit litri). 

2. Sakarā ar piešķirtās degvielas limita ekonomiju samazināt gada limitu pašvaldības 

priekšsēdētāja vietniekam par 160 l (viens simts sešdesmit litri). 

Deputāte Mārīte Kotāne atstāj sēžu telpu.  

Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina deputātus ar 

nepieciešamajiem grozījumiem degvielas limita sadalē pašvaldības izpilddirektoriem. 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Laima Rēvele, Guntis 

Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs, 

Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

3. Palielināt degvielas gada limitu pašvaldības izpilddirektora vietniekam par 160 l 

(viens simts sešdesmit litri). 

4. Sakarā ar piešķirtās degvielas limita ekonomiju samazināt gada limitu pašvaldības 

izpilddirektoram par 160 l (viens simts sešdesmit litri). 

Deputāte Mārīte Kotāne atgriežas sēžu telpā.  

 

6. Par izmaiņām Meirānu Kalpaka pamatskolas tehnisko darbinieku štatu 

sarakstā. 



Lai optimizētu izdevumu pozīcijas Meirānu Kalpaka pamatskolā un saskaņā ar 

Finanšu komitejas 12.12.2008. sēdes lēmumu (prot. Nr. 17, 11.§), 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Izdarīt izmaiņas Nolikuma Nr. 3 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (Apstiprināts 20.12.2007., protokols Nr. 5, 

3.§), pielikumā Nr. 1 „Lubānas novada domes amatpersonu un pašvaldības 

administrācijas darbinieku štatu saraksts un amatalgas” ar 2009. gada 1. janvāri: 

1. izslēgt  -  Meirānu Kalpaka pamatskola:  

 apkopējs - veļas pārzinis  -  amata algas likme Ls 200 (divi simti lati)  -  1  štata 

vienība; 

 sezonas strādnieks  -  amata algas likme Ls 160 (viens simts sešdesmit lati) -  1  

štata vienība;  

2. papildināt - Meirānu Kalpaka pamatskola:  

sētnieks -  kods: 9162 01 - amata algas likme Ls 200 (divi simti lati) -  1  štata 

vienība. 

 

7. Par izmaiņām Lubānas vidusskolas tehnisko darbinieku štatu sarakstā. 

 

Lai nodrošinātu vidusskolas un AS „Nordeka” telpu nomas līguma saistību pienācīgu 

izpildi un saskaņā ar Finanšu komitejas 12.12.2008. sēdes lēmumu (prot. Nr. 17, 

13.§), 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Izdarīt izmaiņas Nolikuma Nr. 3 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (Apstiprināts 20.12.2007., protokols Nr. 5, 

3.§), pielikumā Nr. 1 „Lubānas novada domes amatpersonu un pašvaldības 

administrācijas darbinieku štatu saraksts un amatalgas” ar 2009. gada 1. janvāri: 

papildināt -  Lubānas vidusskola: 

apkopējs – kods: 9132 02 - amata algas likme Ls 200 (divi simti lati) - 0,2 

štata vienība. 

 

8. Par PII „Rūķīši” pedagoģiskā personāla materiālo stimulēšanu. 

 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 

20.12.2007. „Nolikumam par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām 

Lubānas novada pašvaldībā”, pedagogus var materiāli stimulēt, izmantojot 

ieekonomētos darba samaksas fonda līdzekļus, ņemot vērā katra pedagoga personisko 

ieguldījumu un darba kvalitāti. Sakarā ar to, ka no valsts budžeta piešķirtā 

mērķdotācija pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanai 

pārsniedz pašvaldības budžetā plānotos līdzekļus un saskaņā ar Finanšu komitejas 

(12.12.2008., protokols Nr. 17, 3.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 



Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

1. Piešķirt pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājai Astrīdai Somai 

vienreizēju prēmiju mēneša darba algas Ls 688,00 (seši simti astoņdesmit astoņi 

lati) apmērā. 

2. Pārējo pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” pedagogu prēmēšanu veikt 

pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai, saskaņā ar apstiprinātiem materiālās 

stimulēšanas kritērijiem (kārtību), nepārsniedzot katram darbiniekam noteikto 

mēneša darba algu. 

9. Par Ziemassvētku dāvanām domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem. 

 

Deputāti iepazīstas un izskata iesniegtos lēmumu projektus (1.,2.) un vienojas balsot 

par abiem projektiem secībā.  

Saskaņā ar Finanšu komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 8.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 1 balsi – “PAR” (Artūrs Kuncis), “PRET” – 10 (Miķelis Gruzītis, 

Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, 

Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks), “ATTURAS” 

– 1 (Vilnis Strautiņš), 

n o l e m j : 

1. Piešķirt Ziemassvētku dāvanu domes priekšsēdētājam Miķelim Gruzītim, 

priekšsēdētāja vietniekam Vilnim Strautiņam, pašvaldības izpilddirektoram 

Ivaram Bodžam - ne vairāk kā pusi no valstī noteiktās minimālās algas. 

2. Piešķirt Ziemassvētku dāvanu domes deputātiem: Aivaram Kaļinovskim, Ingrīdai 

Akmenei, Jurim Mitjakovam, Laimai Rēvelei, Irēnai Kozlovai, Anitai Sluckai, 

Artūram Kuncim, Inesītei Skraučai, Tālim Saleniekam, Aivaram Evelonam 

(katram 40 Ls apmērā). 

Deputātiem, kuri ir pašvaldības administrācijas darbinieki, dāvanu    

      neizmaksāt. 

3. Atļaut pašvaldības izpilddirektoram piešķirt Ziemassvētku dāvanu  pašvaldības 

administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem - ne vairāk kā pusi 

no valstī noteiktās minimālās algas. 

4. Atļaut pašvaldības iestāžu vadītājiem piešķirt Ziemassvētku dāvanu, ne vairāk kā 

pusi no valstī noteiktās minimālās algas, iestāžu darbiniekiem. 

5. Naudu izmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 12. punktu, kurā noteikts, ka 

dome var „noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības 

izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību” un  

13. punktu, kurā noteikts, ka dome var „noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, 

pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu 

likmes”,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš), „PRET” – 1 balss 

(Artūrs Kuncis), “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 



1. Piešķirt Ziemassvētku dāvanu domes priekšsēdētājam Miķelim Gruzītim, 

priekšsēdētāja vietniekam Vilnim Strautiņam, pašvaldības izpilddirektoram 

Ivaram Bodžam valstī noteiktās minimālās algas apmērā (Ls 160). 

2. Piešķirt Ziemassvētku dāvanu domes deputātiem: Aivaram Kaļinovskim, Ingrīdai 

Akmenei, Jurim Mitjakovam, Laimai Rēvelei, Irēnai Kozlovai, Anitai Sluckai, 

Artūram Kuncim, Inesītei Skraučai, Tālim Saleniekam, Aivaram Evelonam 

(katram 40 Ls apmērā). 

Deputātiem, kuri ir pašvaldības administrācijas darbinieki, dāvanu    

      neizmaksāt. 

3. Atļaut pašvaldības izpilddirektoram piešķirt Ziemassvētku dāvanu pašvaldības 

administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem valstī noteiktās 

minimālās algas apmērā. 

4. Atļaut pašvaldības iestāžu vadītājiem piešķirt Ziemassvētku dāvanu iestāžu 

darbiniekiem valstī noteiktās minimālās algas apmērā. 

5. Naudu izmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

10. Par atmaksas termiņa pagarināšanu pašvaldības aizņēmumiem. 

Sakarā ar prognozēto 2009. gada vietējā budžeta ieņēmumu samazināšanos par 

140 000 tūkstošiem latu salīdzinājumā ar 2008. gadu, pašvaldība nespēs ievērot dažu 

aizņēmumu no Valsts kases atmaksas grafikus, 

 Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Lūgt Valsts kasi veikt izmaiņas šādos pašvaldības aizņēmumu no Valsts kases 

atmaksas grafikos: 

1. 2005. gada 20. maija aizņēmumam „Lubānas siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcijas trešās kārtas pabeigšanai” (līgums Nr. A2/1/05/207) 2009. gadā 

atmaksājamo pamatsummu Ls 11 600 (vienpadsmit tūkstoši, seši simti latu) 

pārcelt uz 2010. gadu, pagarinot aizņēmuma pilnīgas atmaksas termiņu no  

2010. gada 20. aprīļa uz 2010. gada 30. decembri; 

2. 2007. gada 15. marta aizņēmumam „SIA Alba 5” pamatkapitāla palielināšanai” 

(līgums Nr. A2/1/07/69) 2009. gadā atmaksājamo pamatsummu Ls 9 420 (deviņi 

tūkstoši četri simti divdesmit lati) pārcelt uz 2012. gadu, pagarinot aizņēmuma 

pilnīgas atmaksas termiņu no 2012. gada 20. janvāra uz 2012. gada 30. decembri. 

 

 

9.§ 

PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZSKATĪŠANU 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

Izskata Jura Kokara, personas kods XXXXXX, dzīvo Latgales ielā 13, Lubānā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā, iesniegumu no 15.12.2008 ar lūgumu pieņemt 

lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamā īpašuma 

“Mezīši 1” atdalīto otro zemes vienību „Mezīši 2” ar kadastra numuru 7058–001–

0083, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā un sastāv no 

zemes gabala ar kopējo platību 2,6 ha. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

18. punktu, kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo 



nekustamo īpašumu un šā likuma 78. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka vietējām 

pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek 

atsavināts nekustamais īpašums,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustama īpašuma “Mezīši 1” atdalīto  otro 

zemes vienību ar nosaukumu „Mezīši 2” un   kadastra numuru 7058-001-0083, kas 

atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, un sastāv no  zemes 

gabala  ar kopējo platību 2,6 ha. 

 

 

10.§ 

IESNIEGUMI 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

 

1. Par autoveikala statusa piešķiršanu Z/s „Zemzari”. 

Izskata zemnieku saimniecības „Zemzari”, Reģistrācijas Nr.LV44101030274, 

īpašnieka Kaspara Liepiņa iesniegumu no 04.12.2008. Nr. 169 par autoveikala statusa 

piešķiršanu mazumtirdzniecībai Lubānas novada teritorijā 2009. gadā. Pamatojoties 

uz MK Noteikumu Nr. 188 no 1996.04.06., 9. punktu, kurā teikts, ka „pārvietojamam 

mazumtirdzniecības punktam autoveikala statusu piešķir tā pagasta pašvaldība, kuras 

administratīvajā teritorijā darbojas attiecīgais autoveikals”, saskaņā ar Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 14, 2.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Piešķirt autoveikala statusu z/s „Zemzari”, Reģ. Nr. LV 44101030274, juridiskā 

adrese: ”Rūjas”, Līgatnes pagastā, Cēsu rajonā, automašīnām SCANIA 93M, valsts 

numurs FR5381, izlaides gads 1996. g., šasijas numurs YS2PM4X2A01223882 un 

SCANIA 93M, valsts numurs FP9842, izlaides gads 1996. g., šasijas numurs 

YS2PM4X2A01225027, tirdzniecībai ar lopbarības produkciju Lubānas novada 

teritorijā 2009. gadā.  

 

2. Par biedrības Daugavas Vanagi Latvijā iesniegumu. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas (12.12.2008., protokols Nr. 17, 12.§) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Apmaksāt izdevumus Ls 40 (četrdesmit latu) apmērā, saskaņojot ar Lubānas kultūras 

nama vadītāju, biedrības Daugavas Vanagi Latvijā Lubānas nodaļas Ziemassvētku 

kauju atceres – eglītes vakara sarīkojuma organizēšanai no Lubānas kultūras nama 

2008. gada apstiprinātā budžeta līdzekļiem.  



 

3. Par Lubānas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lubānas draudzes padomes 

iesniegumiem. 

Izskata LELB Lubānas draudzes padomes iesniegumus no 07.12.2008.(Reģ. Nr.1-

14/558 no 08.12.2008. un Nr. 1-14/559 no 08.12.2008.) ar lūgumu apbalvot Agitu 

Prižavoiti ar Lubānas novada domes ATZINĪBAS rakstu par ilggadēju darbu ar 

bērniem un jauniešiem un piešķirt PATEICĪBU Dzintrai Zariņai par ilggadēju darbu, 

veicinot labdarību, atbalstu vientuļiem cilvēkiem, un sakarā ar viņas 65 gadu dzīves 

jubileju. 

 Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis), „PRET” 

– nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

1. Apbalvot ar Lubānas novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU LELB Lubānas 

draudzes Svētdienas skolas vadītāju Agitu Prižavoiti par ilggadēju darbu ar 

bērniem un jauniešiem. 

2. Apbalvot ar Lubānas novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU LELB Lubānas 

draudzes Diakonijas vadītāju Dzintru Zariņu par ilggadēju darbu, veicinot 

labdarību, atbalstu vientuļiem cilvēkiem, un sakarā ar viņas 65 gadu dzīves 

Jubileju. 

3. Apbalvojumu pasniegs Lubānas novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis 

LELB Lubānas draudzes publiskā pasākumā, laiku un vietu kopīgi saskaņojot ar 

baznīcas vadību. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.00. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 

 

 


