
 
 

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 

 

DOMES SĒDES 

 PROTOKOLS 

 

26.03.2009.                 Lubānā             Nr. 3 

Sēdi atklāj plkst.14.00. 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Miķelis GRUZĪTIS.  

Sēdi protokolē – tehniskā sekretāre Diāna KRIEVA. 

Sēdē piedalās - domes deputāti - Aivars KAĻINOVSKIS, Laima RĒVELE, Mārīte  

                          KOTĀNE, Irēna KOZLOVA, Anita SLUCKA, Vilnis STRAUTIŅŠ,  

                          Tālis SALENIEKS, Inesīte SKRAUČA, Ingrīda AKMENE; 

              administrācijas darbinieki – Ivars BODŽS novada pašvaldības                      

              izpilddirektors, Aija OZOLIŅA novada pašvaldības speciāliste  

              nekustamo īpašumu un nodokļu jautājumos, Ingrīda LOGINA    

              galvenā grāmatvede; 

Sēdē nepiedalās – domes deputāti – Aivars EVELONS (veic tiešos darba   

                              pienākumus), Guntis STALBOVS , Artūrs KUNCIS (slimības dēļ), 

                              Juris MITJAKOVS (izbraucis no valsts). 

 

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

jautājumu:  

1. Par pašvaldības investīciju projekta „Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes 

„Rūķīši” ēkas renovācijas otrā kārta (ēkas viena korpusa rekonstrukcija par Mākslas 

skolu)” iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai no 2010. gada Valsts budžeta finanšu 

līdzekļiem. 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Vilnis Strautiņš,  Anita 

Slucka, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, ), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Iekļaut sēdes darba kārtībā 9. punktu – Par pašvaldības investīciju projekta „Lubānas 

pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēkas renovācijas otrā kārta (ēkas viena korpusa 

rekonstrukcija par Mākslas skolu)” iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai no 2010. 

gada Valsts budžeta finanšu līdzekļiem. 

 

 DARBA KĀRTĪBA: 

1. Informācija. 

2. Par adresācijas objektiem. 

3. Par budžeta jautājumiem. 

4. Par saistošajiem noteikumiem „Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

5. Par ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, nodošanu apsaimniekošanā SIA 

„Lubānas KP”. 
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6. Par zemes jautājumiem. 

7. Par CO2 emisiju samazināšanas stratēģijas un enerģijas rīcības plāna Lubānas 

pilsētai apstiprināšanu. 

8. Iesniegumi. 

9. Par pašvaldības investīciju projekta „Lubānas pirmskolas izglītības iestādes 

„Rūķīši” ēkas renovācijas otrā kārta (ēkas viena korpusa rekonstrukcija par 

Mākslas skolu)” iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai no 2010. gada Valsts 

budžeta finanšu līdzekļiem. 

10. Par Domes priekšsēdētāja Miķeļa Gruzīša atvaļinājumu. 

 

 

1.§ 

Informācija 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

 

Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis informē deputātus par notikušo Pašvaldību Savienības 

19. kongresu. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs sniedz ieskatu procesā, kā risinās pieteikšanās uz 

pašvaldības nekustamā īpašuma iegūšanu izsoles ceļā. 

Pēc deputātes Mārītes Kotānes ierosinājuma, priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar 

2009. gada 22. maija pasākuma, Putnu pašvaldību saiets Lubānas novadā, sagatavoto 

projektu. 

 

 

2.§ 

Par adresācijas objektiem 

Ziņo: A. Ozoliņa 

 

1. Izskata Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Adrešu reģistra 

iesniegto informāciju par Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta adresācijas 

objektiem. 

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

apstākļus, pamatojoties uz MK 27.08.2002. „Adresācijas noteikumu” 23.p., kur 

teikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu vai 

likvidāciju, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (protokols  

Nr. 2 no 25.03.2009., 1.§) sēdes lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

2.1. sakarā ar to, ka reāli adresācijas objekti neeksistē, likvidēt šādas adreses: 

2.1.1. Apogi 8, Apogi, Indrānu pagasts, Lubānas novads; 

2.1.2. Kastaiņi 1, Gundegas, Indrānu pagasts, Lubānas novads; 

2.1.3. Kastaiņi 2, Gundegas, Indrānu pagasts, Lubānas novads; 

2.1.4. Jaunbeitāni, Olgasīļi, Indrānu pagasts, Lubānas novads; 

2.1.5. Avotiņi 3, Vecumi, Indrānu pagasts, Lubānas novads; 

2.1.6. Uzvaras, Mežsētas, Indrānu pagasts, Lubānas novads; 
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2.2. sakarā ar to, ka adresācijas objekti iedalās telpu grupās, piešķirt telpu grupas 

šādām adresēm: 

2.2.1. Lubānas novads, Indrānu pagasts, Apogi, Apogi – telpu grupas no 1 līdz 

3; 

2.2.2. Lubānas novads, Indrānu pagasts, Cepurītes, Cepurīšu skola – telpu 

grupas 5 un 6; 

2.3. sakarā ar to, ka adresācijas objektu sarakstā nav iekļautas atsevišķas adreses, 

piešķirt šādas adreses: 

2.3.1. Olgas purvs, Indrānu pagasts, Lubānas novads; 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Skice 2.3. p. minētajam adresācijas objektam Pielikumā Nr. 2 uz 1 lapas. 

 

 

3.§ 

Par budžeta jautājumiem 

Ziņo: I. Logina 

 

1. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (protokols Nr. 3 no 25.03.2009., 1.§, 1.p.) 

lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Apstiprināt izdarītos grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 

2009. gada budžetu”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 

2009. gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 

2009. gada budžetu””, triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

3.2. Saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 2009. 

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

 

2. 

2005. gada 25. oktobrī starp Lubānas pilsētas domi un XXXXXX, tika noslēgta 

vienošanās, kurā viņš atzīst sevi par vainīgu ceļu satiksmes negadījumā, kura rezultātā 

tika bojāta virziena rādītāja ceļazīme un pašvaldībai nodarīti materiāli zaudējumi Ls 

139,37 apmērā. No minētās summas tika atmaksāti Ls 50. 

Ar 2007. gada 28. decembra rīkojumu Nr. 46-V atlikušais debitora parāds Ls 89,37 

tika atzīts par šaubīgu. Līdz šim brīdim XXXXXX  savas saistības pret pašvaldību 

nav nokārtojis. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (protokols Nr. 3 no 25.03.2009., 1.§, 2.p.) 

lēmumu, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Ingrīda 

Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 2 (Anita Slucka, Laima Rēvele),  
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n o l e m j: 

Sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, atzīt par bezcerīgu un izslēgt no debitoru 

sastāva XXXXXX debitoru parādu par 2005. gadā pašvaldībai nodarītā materiālā 

zaudējuma atlīdzināšanu Ls 89,37 (astoņdesmit deviņu latu, 37 santīmu) apmērā. 

 

 

4.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Lubānas novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” 

Ziņo: V. Strautiņš 

 

Sakarā ar to, ka Saistošo noteikumu galīgā varianta „Lubānas novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi” pieņemšana ir ieilgusi un ņemot vērā Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas ieteikumus,    

atklāti balsojot ar 9 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Inesīte Skrauča, 

Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Laima Rēvele, 

Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 1 (Mārīte Kotāne),  

n o l e m j: 

1. Atcelt domes pieņemtos saistošos noteikumus Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi” (apstiprināti 29.05.2008., protokols Nr. 6, 4.§), saistošos 

noteikumus Nr. 11 un Nr. 18 „Grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” (apstiprināti 29.08.2008., protokols Nr. 

10, 8.§; apstiprināti 27.11.2008., protokols Nr. 14, 5.§). 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 6 „Lubānas novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” jaunā redakcijā. 

3. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniski nosūtīt saistošos 

noteikumus Nr. 6 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, Madonas 

rajonā. 

5. Saistošie noteikumi Nr. 6 „Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Lubānas Ziņas”. 

 

 

 

5.§ 

Par ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, nodošanu apsaimniekošanā  

SIA „Lubānas KP” 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

Jautājums izskatīts Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr. 2 

no 25.03.2009., 2.§) un Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 3 no 25.03.2009., 5.§), 

kurā nolemts nenodot ēku apsaimniekošanā SIA „Lubānas KP” un uzdot Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejai sagatavot un iesniegt savus priekšlikumus ēkas 

turpmākai apsaimniekošanai. 

Iepazīstoties ar lēmuma projektu: „Ēku Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā ar saimniecības ēkām nodot apsaimniekošanā SIA „Lubānas KP”. 

SIA „Lubānas KP” biroju pārvietot uz Tilta ielu 5, Lubānā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, līdz 2009. gada 30. aprīlim. Komunikāciju sakārtošanu un 
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pieslēgumu noorganizēt novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam.”, 

izraisās debates: 

Deputāts Tālis Salenieks izvirza priekšlikumu - jautājumu izslēgt no darba kārtības 

kā nesagatavotu un skatīt nākošajā domes sēdē. Ēka jāapsaimnieko pašvaldībai, 

atsevišķas telpas iznomājot. Skolas dienesta viesnīcai ir paredzētas telpas ēkas otrajā 

stāvā un, ēkas iznomāšanas gadījumā, telpas nāktos nomāt no SIA „Lubānas KP”. 

Pašvaldības administrācijā ir amata vienība – ēku apsaimniekotājs, kura pienākumus 

varētu paplašināt, uzdodot veikt apsaimniekošanu arī šajā ēkā un risināt jautājumu par 

ēkas administratora – apkopēja amata vienības 0,2 slodzes izveidi, vai slodzes 

palielināšanu esošajai apkopējai.  

Deputāta T. Salenieka priekšlikums tiek izvirzīts uz balsošanu, 

atklāti balsojot ar 7 balsīm – „PAR” (Irēna Kozlova, Inesīte Skrauča, Aivars 

Kaļinovskis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” 

– 1 (Miķelis Gruzītis), „ATTURAS” – 2 (Mārīte Kotāne, Vilnis Strautiņš),  

n o l e m j: 

Izslēgt no darba kārtības sēdes 5.§ „Par ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, 

nodošanu apsaimniekošanā SIA „Lubānas KP”” kā nesagatavotu. 

 

Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis izvirza priekšlikumu – jautājumu risināt  Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejā, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Inesīte 

Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Mārīte 

Kotāne, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejai līdz nākošajai domes sēdei, kas notiks 

aprīlī, izstrādāt un iesniegt priekšlikumus ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā 

apsaimniekošanai. 

 

 

6.§ 

Par zemes jautājumiem 

Ziņo: M. Gruzītis, A. Ozoliņa 

1. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecības 

„Vecbļodāri 1” divām zemes vienībām. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. 

(kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 

zemes lietotājs līdz 2008. gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā 

reģistrācijai zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu 

privatizācijas sertifikātos pirms zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur 

teikts, ka persona, kurai izbeidz lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības 

uz lietošanā bijušo zemi), pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir 

ieguvušas zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 

nodaļas), pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur 

teikts, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus 

par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (protokols Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  
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atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte 

Kotāne, Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita 

Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecības „Vecbļodāri 1” divām 

zemes vienībām, kadastra numurs: 7058-019-0075, 4,5 ha platībā un kadastra 

numurs: 7058-002-0030, 5,1 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā 

adrese: Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemes gabali: 4,5 ha 

platībā, kadastra numurs: 7058-019-0075 un 5,1 ha platībā, kadastra numurs: 

7058-002-0030, piešķirt nosaukumu: „Vecbļodāres”. 

3.   Noteikt zemesgabalu lietošanas mērķi: mežsaimniecības zeme (kods: 

0201). 

4.  Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minētajiem 

zemes gabaliem uz visu lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes un lūgt 

sniegt Lubānas novada pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša 

laikā no sēdes lēmuma izraksta saņemšanas dienas. 

 

2. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim Celmiņam uz 

saimniecību „Liedenieki”. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, 

ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes 

lietotājs līdz 2008. gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā 

reģistrācijai zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu 

privatizācijas sertifikātos pirms zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur 

teikts, ka persona, kurai izbeidz lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības 

uz lietošanā bijušo zemi), pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir 

ieguvušas zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 

nodaļas), pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur 

teikts, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus 

par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte 

Kotāne, Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita 

Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecību „Liedenieki”, kadastra 

numurs: 7058-016-0223, 0,6 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā 

adrese: Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 0,6 ha 

platībā, kadastra numurs: 7058-016-0223, piešķirt nosaukumu: „Liedenieki”. 
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3.   Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 

0101). 

4.  Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes 

gabalu uz visu lietošanā bijušo zemi un lūgt sniegt Lubānas novada 

pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no sēdes lēmuma 

izraksta saņemšanas dienas. 

 

3. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecību „Vīnavas 

2”. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, ka fiziskām un 

juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes lietotājs līdz  

2008. gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes 

robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas 

sertifikātos pirms zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur teikts, ka 

persona, kurai izbeidz lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

lietošanā bijušo zemi), pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir 

ieguvušas zemes nomas pirmtiesības, iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 

nodaļas), pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur 

teikts, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus 

par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecību „Vīnavas 2”, kadastra 

numurs: 7058-016-0107, 2,1 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā 

adrese: Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 2,1 ha 

platībā, kadastra numurs: 7058-016-0107, piešķirt nosaukumu: „Vīnavas 2”. 

3.   Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 

0101). 

4.  Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes 

gabalu uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt sniegt 

Lubānas novada pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no 

sēdes lēmuma izraksta saņemšanas dienas. 

 

4. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecību 

„Akmentiņi”. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, ka fiziskām 
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un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes lietotājs līdz 

2008. gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes 

robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas 

sertifikātos pirms zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur teikts, ka 

persona, kurai izbeidz lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

lietošanā bijušo zemi), pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir 

ieguvušas zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 

nodaļas), pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur 

teikts, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus 

par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte 

Kotāne, Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita 

Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecības „Akmentiņi” divām zemes 

vienībām, kadastra numurs: 7058-016-0081, 3,0 ha platībā un kadastra numurs: 

7058-016-0082, 1,0 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 

Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabali: 3,0 ha platībā, 

kadastra numurs: 7058-016-0081, un 1,0 ha platībā, kadastra numurs: 7058-016-

0082, piešķirt nosaukumu: „Akmentiņi”. 

3.  Noteikt zemesgabalu lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101). 

4. Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minētajiem zemes 

gabaliem uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes un lūgt sniegt 

Lubānas novada pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no 

sēdes lēmuma izraksta saņemšanas dienas. 

 

5. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai Apinei uz 

saimniecību „Reinpērkoni 1”. Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, 

ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes 

lietotājs līdz 2008. gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā 

reģistrācijai zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu 

privatizācijas sertifikātos pirms zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur 

teikts, ka persona, kurai izbeidz lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības 

uz lietošanā bijušo zemi), pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir 

ieguvušas zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 

nodaļas), pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur 

teikts, ka zemes lietošanas attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus 

par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr.2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  
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atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte 

Kotāne, Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita 

Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecību „Reinpērkoni 1”, kadastra 

numurs: 7058-013-0019, 10,0 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 

Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 10,0 ha platībā, 

kadastra numurs: 7058-013-0019, piešķirt nosaukumu: „Reinpērkoni 1”.  

3.   Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101). 

4.  Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes gabalu 

uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt sniegt Lubānas novada 

pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no sēdes lēmuma 

izraksta saņemšanas dienas. 

 

6. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecību „Mežsētas”. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, ka fiziskām un 

juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes lietotājs līdz 2008. 

gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes robežu 

plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms 

zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur teikts, ka persona, kurai izbeidz 

lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi), 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidu 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur 

teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir ieguvušas zemes nomas 

pirmtiesības, iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas), pamatojoties uz 

likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur teikts, ka zemes lietošanas 

attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols 

Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecību „Mežsētas”, kadastra numurs: 

7058-010-0060, 5,0 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 

Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 5,0 ha platībā, 

kadastra numurs: 7058-010-0060, piešķirt nosaukumu: „Mežasētas”. 

3.  Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101). 

4. Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes gabalu 

uz visu lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās un lūgt sniegt Lubānas novada 

pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no sēdes lēmuma 

izraksta saņemšanas dienas. 
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7. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecību „Zīlītes”. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, ka fiziskām un 

juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes lietotājs līdz 2008. 

gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes robežu 

plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms 

zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur teikts, ka persona, kurai izbeidz 

lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi), 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidu 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur 

teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir ieguvušas zemes nomas 

pirmtiesības, iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas), pamatojoties uz 

likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur teikts, ka zemes lietošanas 

attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols 

Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības XXXXXXX un XXXXXX katram uz ½ 

domājamo daļu no kopīpašuma „Zīlītes”, kadastra numurs: 7058-004-0047, 0,5 ha 

platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 

Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 0,5 ha platībā, 

kadastra numurs: 7058-004-0047, piešķirt nosaukumu: „Zīlītes”.  

3.  Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101). 

4. Piedāvāt XXXXXXX un XXXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk 

minēto zemes gabalu uz visu viņu lietošanā bijušo zemi, un lūgt sniegt Lubānas 

novada pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no sēdes 

lēmuma izraksta saņemšanas dienas. 

 

8. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecību „Zīlītes 2”. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, ka fiziskām un 

juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes lietotājs līdz 2008. 

gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes robežu 

plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms 

zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur teikts, ka persona, kurai izbeidz 

lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi), 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidu 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur 

teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir ieguvušas zemes nomas 

pirmtiesības, iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas), pamatojoties uz 

likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur teikts, ka zemes lietošanas 



 11 

attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols 

Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecību „Zīlītes 2”, kadastra numurs: 

7058-004-0176, 7,6 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 

Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 7,6 ha platībā, 

kadastra numurs: 7058-004-0176, piešķirt nosaukumu: „Zīlītes 2”. 

3.  Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101). 

4. Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes gabalu 

uz visu viņu lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt sniegt Lubānas novada 

pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no sēdes lēmuma 

izraksta saņemšanas dienas. 

 

9. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecību „Salas 2”. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, ka fiziskām un 

juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes lietotājs līdz 2008. 

gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes robežu 

plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms 

zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur teikts, ka persona, kurai izbeidz 

lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi), 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidu 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur 

teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir ieguvušas zemes nomas 

pirmtiesības, iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas), pamatojoties uz 

likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur teikts, ka zemes lietošanas 

attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols 

Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecību „Salas 2”, kadastra numurs: 7058-

009-0031, 4,5 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 

Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 4,5 ha platībā, 

kadastra numurs: 7058-009-0031, piešķirt nosaukumu: „Salas 2”. 

3.  Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101). 
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4. Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes gabalu 

uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt sniegt Lubānas novada 

pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no sēdes lēmuma 

izraksta saņemšanas dienas. 

 

10. 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecību „Stirnas”. 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.p. 1.d. 2.p. (kur teikts, ka fiziskām un 

juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja zemes lietotājs līdz 2008. 

gada 1. septembrim nav iesniedzis VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai zemes robežu 

plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms 

zemes pirkšanas līguma slēgšanas), 25.p. 2.d. (kur teikts, ka persona, kurai izbeidz 

lietošanas tiesības, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi), 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidu 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 3.p. (kur 

teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir ieguvušas zemes nomas 

pirmtiesības, iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas), pamatojoties uz 

likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.p. (kur teikts, ka zemes lietošanas 

attiecību regulēšanā pašvaldības dome pieņem lēmumus par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu), saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols 

Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz saimniecību „Stirnas”, kadastra numurs: 7058-

005-0053, 5,3 ha platībā. 

2.  Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 

Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 5,3 ha platībā, 

kadastra numurs: 7058-005-0053, piešķirt nosaukumu: „Stirnas”. 

3.   Noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101). 

4.  Piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes gabalu 

uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās un lūgt sniegt Lubānas novada 

pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā viena mēneša laikā no sēdes lēmuma 

izraksta saņemšanas dienas. 

 

11.  

Izskata iesniegumu (Reģ. Nr.1-22/70 no 18.03.2009.) par zemes gabala platības 

precizēšanu. Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols 

Nr. 2 no 25.03.2009., 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte 

Kotāne, Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita 

Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 
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sakarā ar to, ka pie robežu ierādīšanas un zemes gabala uzmērīšanas dabā tika 

konstatēts, ka iztrūkst daļa no mantojamās zemes, veikt izmaiņas zemes ierīcības 

projektā un nekustamajam īpašumam „Aizpurvnieki”, kadastra numurs 

pamatgabalam: 7058-010-0041, 2.zemes vienībai: 7058-010-0042, 3.zemes vienībai: 

7058-010-0073, precizēt zemes kopplatību no 100,44 ha uz 96,78 ha. 

 

 

7.§ 

Par CO2 emisiju samazināšanas stratēģijas un enerģijas rīcības plāna Lubānas 

pilsētai apstiprināšanu 

Ziņo: I. Bodžs 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (protokols Nr. 3 no 25.03.2009., 2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Apstiprināt CO2 emisiju samazināšanas stratēģijas un enerģijas rīcības plānu Lubānas 

pilsētai. 

 

 

8.§ 

Iesniegumi 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

 

1. 

Iepazīstas ar Lubānas novada lauku attīstības speciālistes Astrīdas Ikaunieces 

23.03.2009. iesniegumu (Reģ. Nr. 1-22/83 no 24.03.2009.) par adreses un telpas 

piešķiršanu ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, divām 

nodibinātajām NVO „Lubānas novada amatnieku biedrība” un „Lubānas novada 

iniciatīvas biedrība”. Iesniegums skatīts Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 

sēdē (protokols Nr. 2 no 25.03.2009., 5.§). 

Deputāti vienojas atlikt iesnieguma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi sakarā ar to, ka 

iesniegums ir tieši saistīts ar darba kārtības 5.§. „Par ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, 

Lubānas novadā, apsaimniekošanu”, kura izskatīšana atlikta.  

 

2. 

Iepazīstas ar SIA „LOG Birojs” iesniegumu Nr. 1 (Reģ. Nr. 1-13/133 no 24.03.2009.) 

par vēlmi īrēt biroja telpas ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

Iesniegums skatīts Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr. 2 

no 25.03.2009., 5.§). 

Deputāti vienojas atlikt iesnieguma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi sakarā ar to, ka 

iesniegums ir tieši saistīts ar darba kārtības 5.§. „Par ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, 

Lubānas novadā, apsaimniekošanu”, kura izskatīšana atlikta.  

 

3. 

1. Izskata A/s „VIRŠI-A” iesniegumu Nr. 01-1/13-53 (Reģ. Nr. 1-13/134 no 

24.03.2009.) par zemes gabala piešķiršanu degvielas uzpildes stacijas būvniecībai. 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo iesniegto informāciju, tiek konstatēts, ka degvielas 

uzpildes stacijas būvniecībai ir nepieciešams aptuveni 0,3 līdz 0,8 ha liels zemes 
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gabals, kurš atrastos pilsētas robežas zonā ar ērtu piekļuvi un atbilstu 

nepieciešamajiem nosacījumiem šāda veida būvei. 

3. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 

sēdes (protokols Nr. 2 no 25.03.2009., 4.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Lauzt noslēgto nomas līgumu ar SIA „OS īpašumi” par degvielas uzpildes stacijai 

nepieciešamā zemes gabala nomu un sagatavot dokumentāciju nekustamā īpašuma 

Vidzemes ielā 6, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, 3065 m² platībā, 

atsavināšanai. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

 

4. 

Atsaucoties uz Ilvas Markovas iesniegumu no 24.03.2009. (Reģ. Nr. 1-22/84 no 

24.03.2009.), kas saskaņots ar Bāriņtiesas priekšsēdētāju Maiju Dunkuli, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Pamatojoties uz personas iesniegumu, atbrīvot no Lubānas novada pašvaldības 

Bāriņtiesas locekles pienākumu veikšanas ar 2009. gada 1. aprīli Ilvu Markovu, 

(ievēlēta amatā ar novada domes sēdes 21.11.2007., protokols Nr. 3, 3.§. 2.4. 

lēmumu). 

 

5. 

Atsaucoties uz Vilhelmīnes Ivuškānes iesniegumu no 25.03.2009. (Reģ. Nr. 1-22/86 

no 25.03.2009.), kas saskaņots ar Bāriņtiesas priekšsēdētāju Maiju Dunkuli, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, 

Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Pamatojoties uz personas iesniegumu, atbrīvot no Lubānas novada pašvaldības 

Bāriņtiesas locekles pienākumu veikšanas ar 2009. gada 1.aprīli Vilhelmīni Ivuškāni 

(ievēlēta amatā ar novada domes sēdes 21.11.2007., protokols Nr. 3, 3.§. 2.4. 

lēmumu). 

 

6. 

Izskata A/s „Latvijas Valsts Meži” iesniegumu Nr. 4. 1-12/02g6/150/09/520 (Reģ. Nr. 

1-11/137 no 25.03.2009.) par sabiedrības valdījumā esošo zemju uzmērīšanu, 

piešķirot iesnieguma pielikumā minētajai platībai nosaukumu. Saskaņā ar Attīstības 

un komunālo jautājumu komitejas protokols Nr. 2 no 25.03.2009., 4.§) lēmumu, 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte 

Kotāne, Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita 

Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt uzmērāmajai zemes platībai nosaukumu „Lubānas masīvs”.  

 

 



 15 

7. 

Izskata iesniegumu no 23.03.2009. (Reģ. Nr. 1-22/77 no 23.03.2009.) par dzīvojamās 

telpas īri. 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte 

Kotāne, Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita 

Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Izīrēt XXXXXX dzīvokli Nr. 8 Brīvības ielā 34, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

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

 

 

 

9.§ 

Par pašvaldības investīciju projekta „Lubānas pirmskolas izglītības iestādes 

„Ŗūķīši” ēkas renovācijas otrā kārta (ēkas viena korpusa rekonstrukcija par 

mākslas skolu)” iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai no 2010. gada valsts 

budžeta finanšu līdzekļiem 

Ziņo: I. Bodžs 

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 566 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga 

mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008. 

– 2010. gadā.” mērķdotācijas piešķir 2006. vai 2007. gada Valsts budžeta programmā 

03.00.00 „Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” uzsākto pašvaldību investīciju 

projektu aktivitāšu pabeigšanai, kuru īstenošanai ir piešķirta nepilna apmēra 

mērķdotācija.  

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” saņēma dotāciju 2006. gadā Ls 67 656 un 

2007. gadā Ls 30 000. 2007. gada 28. jūnijā Lubānas pilsētas dome pieņēma lēmumu 

par Lubānas mākslas skolas pārcelšanu uz ēku Brīvības ielā 17, Lubānā (protokols  

Nr. 6, 9.§). 2008. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts korpusa rekonstrukcijai, kur 

būvniecības koptāme ir Ls 408 200,10. 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte 

Kotāne, Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Anita 

Slucka, Laima Rēvele, Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Iesniegt 2010. gada Valsts investīciju programmā projektu „Lubānas pirmskolas 

izglītības iestādes „Rūķīši” ēkas renovācijas otrā kārta (ēkas viena korpusa 

rekonstrukcija par Mākslas skolu).”. Apstiprināt projekta finansējumu – Ls 408 200, 

mērķdotācija – Ls 367 380, pašu līdzekļi – Ls 40 820. 

 

 

10.§ 

Par domes priekšsēdētāja Miķeļa Gruzīša atvaļinājumu 

Ziņo: V. Strautiņš 

 

Izskata domes priekšsēdētāja Miķeļa Gruzīša iesniegumu no 24.03.2009. (Reģ. Nr. 1-

22/81 no 24.03.2009.), par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu. 

Domes priekšsēdētājs, deputāts Miķelis Gruzītis kā ieinteresēta persona balsošanā 

nepiedalās. 
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Atklāti balsojot ar 9 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, 

Inesīte Skrauča, Aivars Kaļinovskis, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Laima Rēvele, 

Ingrīda Akmene), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Miķelim Gruzītim ikgadējo atvaļinājumu četras 

kalendārās nedēļas par laiku no 19.06.2008. – 18.06.2009., sākot no 2009. gada  

1. aprīļa. 

2. Atvaļinājuma laikā Miķelim Gruzītim saglabāt pirmā paraksta tiesības 

kredītiestādēs un Valsts kasē. 

3. Domes priekšsēdētāja vietniekam Vilnim Strautiņam domes priekšsēdētāja 

atvaļinājuma laikā, nepieciešamības gadījumā, izmantot pirmā paraksta tiesības 

kredītiestādēs.  

 

Sēdi slēdz plkst. 17.00.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 
 

 

 

 

 


