
 
 

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 

 

27.11.2008.        Lubānā    Nr. 14 

 

Sēdi atklāj  plkst. 14.00. 

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, Anita Slucka, Vilnis Strautiņš, Artūrs 

Kuncis, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Aivars Evelons; 

                           administrācijas darbinieki: 

Ivars Bodžs -  novada pašvaldības izpilddirektors, Ingrīda Logina -  galvenā 

grāmatvede, Aija Ozoliņa -  nodokļu un zemes jautājumu speciāliste, Andra 

Pliča -  sociālā dienesta vadītāja. 

 

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

jautājumu:  

1. Par domes 29.08.2008. lēmuma (protokols Nr. 10, 10.§, 3.p.) atcelšanu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Iekļaut sēdes darba kārtībā 16. punktu – Par domes 29.08.2008. lēmuma (protokols 

Nr.10, 10.§, 3.p.) atcelšanu.   

 

Darba kārtība: 

1. Informācija. 

2. Par iekļaušanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” administratīvajā teritorijā. 

3. Par piedalīšanos ES atklātu projektu konkursā „Infrastruktūra, kas attiecas uz 

lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”. 

4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālo palīdzību Lubānas 

novadā”, (Apstiprināti ar domes lēmumu, protokols Nr. 1 no 31.01.2008., 7.§, 

3.p.). 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” atcelšanu un saistošo noteikumu Nr. 18 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi”” pieņemšanu. 
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6. Par Indrānu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. 

7. Par izmaiņām projektā „Meirānu tautas nama rekonstrukcija”. 

8. Par dzīvokļa izīrēšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokli. 

10. Par zemes jautājumiem. 

11. Par izmaiņām darba samaksas nolikumā. 

12. Par 30.10.2008. sēdes lēmuma atcelšanu (protokols Nr. 12, 10.§). 

13. Par pašvaldības gatavību īstenot projektu aktivitātē „Satiksmes drošības un 

transporta sistēmas vadības uzlabošana Lubānas pilsētā”. 

14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

15. Iesniegumi: 

 LSDA deju grupas izmantotā transporta izdevumu atmaksa; 

 Lubānas novada represēto iedzīvotāju piemiņas vietas sakopšana; 

 Par sociālās aprūpes, transporta pakalpojumu, kopēšanas un veļas mazgāšanas 

maksas noteikšanu „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā”. 

16. Par domes 29.08.2008. lēmuma (protokols Nr. 10, 10.§, 3.p.) atcelšanu.  

 

 

1.§ 

Informācija 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

         Domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis informē deputātus par teritoriālās 

reformas gaitu un izpilddirektors Ivars Bodžs stāsta, kā risinās darbi vecajā 

poliklīnikas ēkā, par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Lubānā” iepirkuma 

noslēgšanos, par nesankcionētās atkritumu izgāztuves rekultivāciju, par sociālo 

aprūpētāju darba līgumu pārslēgšanu, par lifta oficiālo nodošanu ekspluatācijā  

„Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā”. 

 

 

2.§ 

Par iekļaušanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” administratīvajā 

teritorijā 

Ziņo: V. Strautiņš 

     Izskata Attīstības un komunālo jautājumu komitejā (21.11.2008., protokols Nr. 13, 

5.§.) sagatavoto jautājumu „Par iekļaušanos nodibinājumā „Madonas novada fonds”. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas lēmumu 

(25.11.2008., protokols Nr. 16, 1.§),  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Iekļaut Lubānas novada administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Lubānas pilsēta un 

Indrānu pagasts, nodibinājuma „Madonas novada fonds” darbības teritorijā.  

2. Par Lubānas novada kontaktpersonu sadarbībai ar nodibinājumu „Madonas novada 

fonds” nozīmēt priekšsēdētāja vietnieku Vilni Strautiņu. 

 

 

 

 



 3 

 

3.§ 

Par piedalīšanos ES atklātu projektu konkursā „Infrastruktūra, kas attiecas uz 

lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” 

Ziņo: V .Strautiņš 

         Izskata Attīstības un komunālo jautājumu komitejā (21.11.2008., protokols  

Nr. 13, 1.§.) sagatavoto un Finanšu komitejā (25.11.2008., protokols Nr. 16, 2.§) 

izskatīto jautājumu „Par piedalīšanos atklātu projektu konkursā „Infrastruktūra, kas 

attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”. 

Pamatojoties uz pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un  

mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 792,  

aktivitātē „Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija” un 

aktivitātei meža zemēs „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija”, saskaņā 

ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas lēmumiem,  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Aivars 

Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Tālis Salenieks),  

n o l e m j: 

1. Sagatavot tehnisko projekta dokumentāciju rekonstruējamām meliorācijas 

sistēmām: Latgales ielas novadgrāvis ar kadastra numuru 4239 72, novadgrāvis gar 

pašvaldībai piederošo mežu ar kadastra numuru 4239 73. 

2. Finansējumu nodrošināt no Lubānas novada pašvaldības 2009. gada budžeta. 

 

 

4.§ 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālo palīdzību Lubānas 

novadā”, (apstiprināti ar domes lēmumu, protokols Nr. 1 no 31.01.2008.,  

7.§, 3.p.) 

Ziņo: M. Kotāne 

 

Sakarā ar to, ka neatbilstoša noformējuma dēļ Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijā (28.10.2008 vēstule Nr. 2.2-13/12991/8477) netiek 

reģistrēti saistošie noteikumi par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par 

sociālo palīdzību Lubānas novadā”, ko apstiprināja dome ar 29.08.2008 lēmumu 

(protokols Nr. 10, 9.§) „Par sociālo palīdzību Lubānas novadā” un saskaņā ar Sociālās 

palīdzības un veselības aprūpes komitejas 21.11.2008 lēmumu (protokols Nr. 8, 2.§) 

par grozījumiem saistošajos noteikumos, ņemot vērā izmaiņas Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 35.panta 1.daļā, kur noteikts, ka „pašvaldība no 

pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

un dzīvokļa pabalstu”, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 
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1. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālo palīdzību Lubānas 

novadā” un pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17 „Par grozījumiem saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par sociālo palīdzību Lubānas novadā””.  

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām: 

2.1. Triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski saistošos 

noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai; 

2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada pašvaldības 

mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties Lubānas novada 

domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

3. Atzīt par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža 29.08.2008 domes lēmumu – 

protokols Nr. 10, 9.§ par saistošo noteikumu Nr. 12 pieņemšanu.   

 

 

5.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7 

„Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” atcelšanu un saistošo 

noteikumu Nr. 18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada 

sabiedriskās kārtības noteikumi”” pieņemšanu. 

Ziņo: V. Strautiņš 

      

     Ņemot vērā to, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (29.11.2008 

vēstule Nr. 2.2-13/12712/8524), netiek reģistrēti saistošie noteikumi Nr. 11 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi””, kas apstiprināti ar domes 29.08.2008. lēmumu (protokols Nr. 10, 8.§) 

„Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi” un saskaņā ar ministrijas ieteikumiem,  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Atcelt 2008. gada 29. augustā, protokols Nr. 10, 8.§, ar Lubānas novada domes 

sēdes lēmumu, pieņemtos saistošos noteikumus Nr. 11 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumi””.  

  

2. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 7 ”Lubānas novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi” (pieņemti 29.05.2008, protokols Nr. 6, 4.§.) un pieņemt 

saistošos noteikumus Nr. 18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

3. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

saistošos noteikumus Nr. 18 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

4. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

atzinuma saņemšanas publicēt laikrakstā „Lubānas Ziņas” un izlikt redzamā vietā 

Lubānas novada domes ēkā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, bet 

laikrakstam „Latvijas Vēstnesis” nosūtīt publicēšanai informāciju par iespēju 

iepazīties ar pilnu saistošo noteikumu tekstu. 
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5. Saistošie noteikumi Nr. 18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to 

publicēšanas laikrakstā „Lubānas Ziņas”. 

 

 

6.§ 

Par Indrānu bibliotēkas Nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: I. Bodžs 

      

      Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Apstiprināt Lubānas novada Indrānu bibliotēkas Nolikumu. 

 

 

7.§ 

Par izmaiņām projektā „Meirānu tautas nama rekonstrukcija” 

Ziņo: I. Bodžs, M. Gruzītis 

      

     Saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.1 6 no 25.11.2008., 7.§.),  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Piedalīties ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) atklāta 

projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” aktivitātē 

7.2. vietējas nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras 

objektu būvniecība vai rekonstrukcija ar projektu „Meirānu tautas nama 

rekonstrukcija” par kopīgo projekta summu 169 906 LVL (viens simts sešdesmit 

deviņi tūkstoši deviņi simti seši lati), kur attiecināmo izmaksu summa ir 140 000 

LVL (viens simts četrdesmit tūkstoši latu) ar atbalsta intensitāti 75% no 

atbalstāmo izmaksu summas. 

2.  Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu 105 000 (viens simts pieci tūkstoši latu) no 

Valsts Kases uz laiku no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. decembrim ar 

gada procentu likmi 7.75% ar atmaksas termiņu 5 gadi ar atlikto maksājumu, 

pamatsummas atmaksu sākot ar 2011. gadu. 

3. Līdzfinansējumu 64 906 LVL (sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti seši lati) 

nodrošināt no novada izveidošanai piešķirtās mērķdotācijas novada infrastruktūras 

attīstībai. 
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8.§ 

Par dzīvokļa izīrēšanu 

Ziņo: M. Kotāne, A. Pliča 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu  

risināšanā” 14.panta 1.punktu, kurš nosaka, ka „ar dzīvojamo telpu nodrošināmas  

pirmkārt maznodrošinātas personas, kuras ir invalīdi” un saskaņā ar Sociālās palīdzības  

un veselības aprūpes komitejas sēdes 21.11.2008  lēmumu (protokols Nr.8, 3.§),   

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Izīrēt Jānim Trokšam, personas kods XXXXXX, deklarētā dzīvesvieta Latgales ielā 49, 

Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, dzīvokli Nr.2, „Morozā”, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā, slēdzot dzīvokļa īres līgumu ar SIA „Lubānas KP”. 

 

 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokli 

Ziņo: I. Logina 

 

1. Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu Erikam 

Dzanuškānam, un Lauvām. 

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

saistītos apstākļus, konstatē: 

2.1. Erikam Dzanuškānam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 2007. gada 

pirmajiem diviem maksāšanas termiņiem. Nodokļa parāds par Lubānas novada 

Lubānas pilsētas nomas zemes gabalu Miera ielā 14A – 1,26 Ls, tai skaitā, parāds - 

0,97 Ls, soda nauda – 0,29 Ls. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem redzams, ka Eriks 

Dzanuškāns miris 2007. gada aprīlī, zemes nomas līgums tika lauzts ar 2007. gada 

30. aprīli; 

2.2. par saimniecību „Lauvas” ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika posmu no 

2001. gada līdz 2007. gadam. 2007. gadā zemes lietošanas tiesības tika atsavinātas 

sakarā ar to, ka uz zemes gabalu Lauku zemes izpircēju reģistrā nebija pieteikušies 

iespējamie izpircēji un zeme tika piešķirta lietošanā pašvaldībai. Zeme piešķirta 

lietošanā Lauvām, no VZD kadastra datu bāzes nav skaidrs, vai tā ir juridiska vai 

fiziska persona, datu bāzē nav redzams, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas 

numurs, tāpat arī nav zināma dzīvesvieta vai juridiskā adrese. Līdz ar to nodokļa 

parāda piedziņa nav iespējama. Nodokļa parāds par Lubānas novada Indrānu 

pagasta saimniecību „Lauvas” par  laika posmu no 2001. gada līdz 2007. gadam 

ieskaitot – 24,40 Ls, tai skaitā, parāds - 13,26 Ls, soda nauda – 11,14 Ls; 

3. Iepazīstoties ar informāciju un ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz 

„Nolikumu par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Lubānas novada 

pašvaldībā”, kur teikts, ka ja zeme īpašniekam atsavināta un īpašnieks miris, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds atzīstams par bezcerīgu un dzēšams, 

pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.p. 3.d., kur teikts, ka 

nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas dzēš 
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attiecīgās pašvaldības, saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr. 16 no 

25.11.2008., 3.§.), 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

      atzīt par bezcerīgiem un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus: 

1. Erikam Dzanuškānam, personas kods XXXXXX, parāds - 1,26 Ls (viens lats, 26 

santīmi), tai skaitā, parāds - 0,97 Ls, soda nauda – 0,29 Ls; 

2. Lauvām - 24,40 Ls (divdesmit četri lati, 40 santīmi), tai skaitā, parāds - 13,26 Ls, 

soda nauda – 11,14 Ls. 

 

 

10.§ 

Par zemes jautājumiem 

Ziņo: G. Stalbovs 

1. 

1. Izskata jautājumu par zemes gabala izslēgšanu no līdzvērtīgo zemju fonda un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekrītošajās zemēs. 

2. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, un sakarā ar to, ka zemes gabals Bērzuleju ceļš ar kadastra numuru 

7013-005-0163, ar platību 1617 m², nepieciešams Lubānas novada pašvaldības 

funkciju veikšanai, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Evelons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

veikt izmaiņas zemes ierīcības projektā un izslēgt zemes gabalu: Bērzuleju ceļš ar 

kadastra numuru 7013-005-0163, ar platību 1617 m² no līdzvērtīgo zemju fonda un 

ieskaitīt pašvaldībai piekrītošajās zemēs. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

2. 

1. Izskata jautājumu par Lubānas pilsētas zemes gabalu iekļaušanu līdzvērtīgas 

zemes kompensācijas fondā. 

2. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz 2008. gada 19. maija MK noteikumiem Nr. 352 

“Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, 

kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un 

kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīgā zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai 

viņu mantiniekiem” un atbilstoši šo noteikumu 40. punktam, kurš nosaka, ka tos 

līdzvērtīgos zemesgabalus, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija 

iekļauti fondā saskaņā ar MK 1995. gada 29. augusta noteikumu Nr. 264 

“Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās” 53. punktu, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 
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Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Eveleons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

iekļaut līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā sekojošus zemes gabalus Lubānas 

pilsētā, Lubānas novadā, Madonas rajonā: 

 

Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

Zemes vienības 

nosaukums 

Zemes vienības 

platība,m2 

70130010071 Krasta iela 2 8018 

70130010081 Sporta iela 1A 3210 

70130010134 Tilta iela 1A 192 

70130010135 Krasta iela 7A 1717 

70130010136 Sporta iela 2A 107 

70130010137 Ērgalas iela 8A 542 

70130020112 Jaunā iela 6 2944 

70130020123 Latgales iela 34 4206 

70130020124 Latgales iela 42 866 

70130020125 Latgales iela 2 2913 

70130020127 Meža iela 12A 1678 

70130020128 Latgales iela 5 5868 

70130020133 Tilta iela 4A 1866 

70130020157 Jaunā iela 17A 632 

70130020168 Latgales iela 35 2812 

70130020173 Jaunā iela 20B 694 

70130020176 Jaunā iela 8A 2089 

70130020178 Latgales iela 4 4078 

70130020180 Jaunā iela 17A 2126 

70130020192 Latgales iela 25A 355 

70130020193 Latgales iela 33A 36580 

70130020195 Skolas iela 4A 53 

70130020196 Brīvības iela 3A 28 

70130020198 Baznīcas iela 2A 522 

70130020199 Jaunā iela 35A 842 

70130030033 Stirkas 2 34697 

70130030034 Barkavas iela 23A 3989 

70130030037 Barkavas iela 15 2611 

70130030039 Barkavas iela 29A 663 
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70130030040 Latgales iela 58A 2268 

70130030041 Barkavas iela 21A 2740 

70130030042 Barkavas iela 3 12000 

70130040060 Brīvības iela 23 773 

70130040080 Brīvības iela 25A 1784 

70130040081 Līgo iela 11 3717 

70130040085 Upes iela 31A 1069 

70130040088 Ružāni 1 124938 

70130040100 Līgo iela 2 928 

70130040112 Miera iela 14A 4348 

70130040114 Barkavas iela 28A 4472 

70130040115 Barkavas iela 24 1244 

70130040118 Oskara Kalpaka iela 

65A 

12485 

70130040119 Miera iela 3A 1213 

70130040120 Oskara Kalpaka iela 

48A 

1295 

70130040121 Ružāni 5 6741 

70130050088 Rugāji 1 29166 

70130050093 Bērzulejas 3 4368 

70130050094 Vidzemes iela 3 3852 

70130050114 Baložu iela 1A 5681 

70130050115 Meirāni 5 8592 

70130050116 Baložu iela 3 1313 

70130050132 Ozolu iela 12A 671 

70130050161 Rugāju iela 10A 14778 

70130050164 Dārzu iela 6A 307 

70130050165 Dārzu iela 6C 1211 

70130050166 Vijas 2 16201 

70130050169 Meirānu iela 4 11700 

70130050170 Vidzemes iela 1 7406 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

 

3. 

1. Izskata Intas Rimicānes, dzīvo:„Straujupi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, 21.11.2008. iesniegumu par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

īpašumam. 
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2. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, sakarā ar to, ka zemesgabalam nav piešķirts nosaukums, pamatojoties 

uz likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.p., kur teikts, ka nosaukumus viensētām, 

zemesgabaliem un ēkām apstiprina attiecīgās pašvaldības dome, ņemot vērā Intas 

Rimicānes personīgo iesniegumu,  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Eveleons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7058-003-0005, 2,8 ha platībā,  piešķirt 

nosaukumu un adresi: „Straujupi 2”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, Madonas 

rajons, LV-4830. 

3.   I. Rimicānes iesniegums, zemes gabala un ēku izvietojuma plāna kopija Pielikumā       

      Nr. 7. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-

1010) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 

11.§ 

Par izmaiņām darba samaksas nolikumā 

Ziņo: I. Bodžs, I. Logina 

 

     Saskaņā ar apkures sistēmas maiņu pašvaldības ēkā Tilta ielā 11 un 

nepieciešamību uzturēt kārtībā pašvaldības ēkai piegulošo teritoriju un apstādījumus, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Eveleons), “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 ar 20.12.2007., protokols Nr. 3, 

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

administrācijas darbinieku štatu saraksts un amatalgas”, izslēgt: Kanceleja – 

apkures/krāšņu kurinātājs – kods 8162 07 ar amatalgas likmi Ls 160 – 0,5 štata 

vienības un papildināt: Kanceleja – sētnieks – kods 9162 01 ar amatalgas likmi Ls 160 

– 0,5 štata vienības. 

 

12.§ 

Par 30.10.2008. sēdes lēmuma atcelšanu (protokols Nr. 12, 10.§) 

Ziņo: I. Bodžs 

 

     Sakarā ar situācijas maiņu, 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš,  Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Aivars 

Eveleons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Artūrs Kuncis),  

n o l e m j: 
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Atzīt par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža 2008. gada 30. oktobra, protokols  

Nr. 12, 10.§, lēmumu par zemes klātnes 139550 m3 apmērā, 44,20 ha platībā, ar 

iegādes vērtību Ls 12 078,09 (divpadsmit tūkstoši septiņdesmit astoņi lati, 09 santīmi) 

un uzkrāto nolietojumu uz 30.09.2008. Ls 4 101,09 (četri tūkstoši viens simts viens 

lats, 09 santīmi) ar atlikušo vērtību Ls 7 977,00 (septiņi tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit septiņi lati, 00 santīmi) izslēgšanu no pašvaldības bilances. 

 

 

13.§ 

Par pašvaldības gatavību īstenot projektu aktivitātē „Satiksmes drošības un 

transporta sistēmas vadības uzlabošana Lubānas pilsētā” 

Ziņo: I. Bodžs 

    

     Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 

lēmumu (protokols Nr. 16 no 25.11.2008., 8.§.), 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Laima Rēvele, Irēna 

Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, 

Artūrs Kuncis, Tālis Salenieks, Aivars Eveleons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 4 

(Inesīte Skrauča, Anita Slucka, Guntis Stalbovs, Mārīte Kotāne),  

n o l e m j: 

1. Īstenot ERAF (Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds) darbības programmas 

2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 

3.2.1.3.1. „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 

projektu „Satiksmes drošības un transporta sistēmas vadības uzlabošana 

Lubānas pilsētā” par kopīgo summu 192149.73 LVL. 

2. Apstiprināt projektā iekļautās aktivitātes – gājēju celiņu un apgaismojuma 

izbūve Parka, Madonas, Meirānu, Rugāju, Baznīcas ielās un sabiedriskā 

transporta pieturas vietu izbūve Parka un Madonas ielās. 

3. Nodrošināt nacionālo līdzfinansējumu 59566.42 LVL, jeb 31% apmērā no 

kopējām projekta izmaksām. 

4. Projekta realizācijai izmantot pašvaldības ceļu fonda līdzekļus 35633 LVL un 

ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases 130000 LVL uz laiku no  

2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. decembrim. 

 

 

14.§ 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

Ziņo: A. Ozoliņa, M. Gruzītis 

 

1. Par īpašumu atsavināšanu un nodošanu valstij 

1. Izskata AS „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas vadītāja Ziemeļlatgales mežsaimniecībā G. Vigupa, 

06.11.2008. iesniegumu (reģ. 10.11.2008. Nr. 1-11/515) par pašvaldības īpašumu 

nodošanu valstij LR Zemkopības ministrijas personā. 

2. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 

3.p. 1.d. 6.p., (kur teikts, ka pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var 

atsavināt, nododot bez atlīdzības), 4.p. 1, 2.d. (kur teikts, ka pašvaldības mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm 

to funkciju nodrošināšanai; un pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt cita 
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institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas valsts vai 

pašvaldības manta), 42.p. 2.d. (kur teikts, ka pašvaldības nekustamo īpašumu var 

nodot bez atlīdzības valsts īpašumā; pašvaldības dome lēmumā par pašvaldības 

nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā var noteikt, kādas 

valsts pārvaldes funkcijas veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots, kā arī 

paredzēt nosacījumu, ka gadījumā, ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek 

izmantots valsts pārvaldes funkciju veikšanai, valsts šo īpašumu bez atlīdzības 

nodod pašvaldībai), 43.p. (kur teikts, ka pašvaldību kustamo mantu var nodot bez 

atlīdzības valsts īpašumā), Pārejas noteikumu 3.p. (kur teikts, ka ja Ministru 

kabinets nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu konkrētās 

pašvaldības teritorijā, pašvaldībām piekrītošās ēkas (būves) var nodot īpašumā 

bez atlīdzības valstij, iepriekš tās neierakstot zemesgrāmatā), ņemot vērā AS 

„Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas vadītāja Ziemeļlatgales mežsaimniecībā G.Vigupa iesniegumu,  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Eveleons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

2.1. atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu pašvaldības autoceļu „Bērzi – 

Mandaugu grāvis” 4,23 km garumā, kas sastāv no grants seguma ceļa klātnes  

19035 m² un dzelzsbetona tilta pār Liedes upi, zemesgabala kadastra numurs  

7058-004-0156, nododot īpašumā valstij, LR Zemkopības ministrijas personā, bez 

atlīdzības; 

2.2. atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu pašvaldības autoceļu  „Mieriņlīnija” 

5,06 km garumā, kas sastāv no grants seguma ceļa klātnes 22770 m², zemesgabala 

kadastra numuri 7058-004-0117 un 7058-010-0155, nododot īpašumā valstij, LR 

Zemkopības ministrijas personā, bez atlīdzības; 

2.3. atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu – bijušo dzelzceļa līniju 4,8 km garumā, 

kas sastāv no zemes klātnes 42616 m³ un vienas caurtekas, zemesgabala kadastra 

numurs 7058-019-0051, nododot īpašumā valstij, LR Zemkopības ministrijas 

personā, bez atlīdzības; 

2.4. atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumu – daļu no pašvaldībai piederošā autoceļa 

„Tūjas – Nagliņas”, 0,5 km garumā, kas sastāv no zemes klātnes 3000 m², ar zemes 

gabala kadastra numuru 7058-012-0038, nododot īpašumā valstij, LR Zemkopības 

ministrijas personā, bez atlīdzības. 

 

 

15.§ 

Iesniegumi 

Ziņo: M. Gruzītis 

1. 

1. Izskata Latvijas senioru deju apvienības deju grupas dalībnieku iesniegumu no 

23.10.2008. (Reģ. Nr. 1-22/272 no 22.10.2008.) par braucienam uz pasākumu „Ar 

dejas līkločiem pa dzīvi” Jūrmalā, Kauguru kultūras namā 2008. gada 4. oktobrī, 

izmantotā transporta izdevumu segšanu Ls 40 (četrdesmit lati) apmērā.  

2. Iesniegumam klāt pievienotas trīs sabiedriskā transporta līdzekļa – autobusa 

biļetes maršrutā Rīga – Madona – Lubāna š.g. 4. oktobrī par kopējo summu  

Ls 16,20 (sešpadsmit lati, 20 santīmi).  

3. Izvērtējot Izglītības, kultūras un sporta komitejas rīcībā esošo informāciju, kā arī 
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ar lietu saistītos apstākļus un konstatējot, ka nav pievienoti visi brauciena izmaksu  

attaisnojošie dokumenti, par pasākumu pašvaldība tiek informēta tikai pēc tā 

norises, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 no 

25.11.2008., 4.§, 2.p.),  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Laima Rēvele, Guntis 

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

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Aivars 

Eveleons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Mārīte Kotāne), 

n o l e m j: 

Neatmaksāt Latvijas senioru deju apvienības deju grupas dalībniekiem brauciena 

izmaksas uz pasākumu „Ar dejas līkločiem pa dzīvi”, Jūrmalā,  Kauguru kultūras 

namā š.g. 4. oktobrī. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-

1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

2. 

     Izskata iedzīvotāju grupas iesniegumu (Reģ. Nr. 1-22/275 no 28.10.2008.) „Par 

Lubānas novada represēto iedzīvotāju piemiņas vietas sakopšanu”. Iesniegums 

izskatīts Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 13 no 

21.11.2008., 7.§.), Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē (protokols Nr. 11 no 

21.11.2008., 1.§, 1.p.), Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 16 no 25.11.2008., 4.§, 

3.p.). 

Deputāti vienojas balsot par piedāvāto lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 5 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Ingrīda Akmene, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Vilnis Strautiņš)), “PRET” – 9 (Mārīte Kotāne,  Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Inesīte 

Skrauča, Tālis Salenieks, Aivars Eveleons ), “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Sagatavot projektu Lubānas novada represēto iedzīvotāju piemiņas vietas 

labiekārtošanai un paredzēt šim mērķim 2009. gada budžetā līdzekļus Ls 2000 (divi 

tūkstoši lati) apmērā. 

Piedāvātais lēmuma projekts netiek apstiprināts un tiek sagatavots jauns lēmuma 

projekts. 

Deputāti balso par jauno lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, 

Irēna Kozlova, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Aivars 

Eveleons ), “PRET” – 5 (Miķelis Gruzītis, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Artūrs Kuncis, Vilnis Strautiņš), “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Sagatavojot 2009. gada budžetu, pašvaldības teritorijas uzturēšanas (apkopšanas) 

tāmē iekļaut Lubānas novada represēto iedzīvotāju piemiņas vietu  Aiviekstes krastā. 

 

3. 

     Izskata Lubānas pašvaldības iestādes „Lubānas veselības un sociālās aprūpes 

centra” vadītājas I. Līberes iesniegumu Nr. 325 no 24.11.2008. (Reģ. Nr. 1-14/544 no 

25.11.2008.) „Par sociālās aprūpes un maksas pakalpojumiem”. Saskaņā ar Finanšu 

komitejas lēmumu (protokols Nr. 16 no 25.11.2008., 4.§, 1.p.),  
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Laima Rēvele, Guntis 

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

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Aivars 

Eveleons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Mārīte Kotāne),  

n o l e m j: 

Apstiprināt pakalpojumu izmaksas „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā” ar 

2009. gada 1. janvāri: 

Sociālās aprūpes pakalpojumu maksa:  

 Novada un rajona iedzīvotājiem – Ls 5,60 (pieci lati, 60 santīmi) diennaktī; 

 Citu rajonu iedzīvotājiem – Ls 10,73 (desmit lati, septiņdesmit trīs santīmi) 

diennaktī. 

Veļas mazgāšanas maksa – Ls 0,92 (nulle lati, 92 santīmi) Ls/kg. 

Morga – saldētavas izmantošanas pakalpojuma maksa – Ls 4,50 (četri lati, piecdesmit 

santīmi) dienā. 

Telpu nomas maksa – Ls 0,96 (nulle lati, 96 santīmi) m². 

 

 

16.§ 

Par domes 29.08.2008 lēmuma (Protokols Nr. 10, 10.§, 3.p.) atcelšanu 

Ziņo: I. Bodžs 

 

     Izskata LR Finanšu ministrijas vēstuli Nr. 38-15/19570 no 25.11.2008.(Reģ. Nr. 1-

11/545 no 26.11.2008.) „Par administratīvā akta atcelšanu”, kurā norādīts, ka Latvijas 

valstij Finanšu ministrijas personā 21.02.2008. ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 

zemes gabalu Madonas raj., Lubānas nov., Lubānā, Krasta ielā 3A, 1886 m² platībā ar 

kadastra numuru 7013-001-0070. Ar 19.03.2008. rīkojumu Nr. 351 Finanšu ministrija 

nodevusi zemes gabalu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā. Uz zemes 

gabala, saskaņā ar ierakstu Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā, atrodas ēku 

nekustamais īpašums, kas sastāv no spēļu nama – bāra. Īpašuma tiesības uz ēku 

nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Alvim Krauklim. 23.04.2008. Lubānas novada 

domes izziņā Nr. 1-11/194 zemes gabala lietošanas mērķis privatizācijai ir noteikts 

komercdarbības objektu apbūves zemes 1886 m² platībā. MK noteikumi Nr. 496 no 

20.06.2008. ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” neparedz zemes gabalam, 

uz kura atrodas ēka ar galveno lietošanas veidu 1211 „Viesnīcu ēkas”, būves tipu 

12110302 „Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas”, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

  Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un konstatējot, ka Lubānas novada domes sēdes 

(protokols Nr. 10, 10.§, 3.p.) lēmums par zemes gabala Lubānā, Krasta ielā 3A 

lietošanas mērķa maiņu neatbilst APL 67. panta prasībām un pamatojoties uz APL 7., 

9., 14¹, 62, 67, 83, 84, 86.pantu,  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

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

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis 

Salenieks, Aivars Eveleons), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Atcelt Lubānas novada domes 2008. gada 29. augusta sēdes protokola Nr. 10, 10.§, 

3.p. lēmumu par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Krasta ielā 3A, Lubānā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā. 
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(Pielikumā Nr. 9 – LR Finanšu ministrijas vēstule Nr. 38-15/19570 no 25.11.2008. 

„Par administratīvā akta atcelšanu” ar klāt pievienotajiem dokumentiem uz 9 lapām.) 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18.00. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 

 
 

 

 


