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Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS. 

Sēdi protokolē – tehniskā sekretāre Sandra LĪCĪTE. 

Sēdē piedalās - domes deputāti - Juris MITJAKOVS, Mārīte KOTĀNE, Anita  

                          SLUCKA, Laila OZOLIŅA, Māris VALAINIS, Iveta PEILĀNE,  

                          Ilgonis LOSĀNS, Rudīte KOLĀTE, Līga ŠPUNE. 

Sēdē uzaicināti piedalīties- Administrācijas darbinieki – Ivars BODŽS, pašvaldības  

                          izpilddirektors; Ligita PĒTERSONE, laikraksta „Lubānas Ziņas”  

                          redaktore; Ingrīda LOGINA, galvenā grāmatvede; Andra PLIČA,  

                          Sociālā dienesta vadītāja; Aija OZOLIŅA, speciāliste nodokļu  

                          jautājumos.  

                          Juris MORIS, SIA „4 stils” pārstāvis.                           

Sēdē nepiedalās – domes deputāti – Egils FELDMANIS, Jānis SIKSALIETIS (veic  

                              tiešos darba pienākumus), Inese LĪBERE (slimības dēļ). 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par neparedzētiem izdevumiem Lubānas pilsētas kluba renovācijai. 

2. Par grozījumiem 2009.gada budžetā. 

3. Par papildus finansējuma sadali izglītības iestādēm. 

4. Par debitoru parāda norakstīšanu. 

5. Par papildus degvielas patēriņa limitu piešķiršanu. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu. 

7. Par zemes jautājumiem. 

8. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

9. Par izmaiņām pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sastāvā. 

10. Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu. 

11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības 

nolikums”. 

12. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem 

Lubānas novadā”. 

13. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Aprūpe mājās Lubānas novadā”. 

14. Par bibliotēku reorganizācijas jautājumu. 

15. Par izglītības darba speciālista amatu novadā. 

16. Iesniegumi. 

17. Informācija. 
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1.§ 

PAR NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBA 

RENOVĀCIJAI 

 Ziņo: T.Salenieks 

 

Iepazīstas ar SIA „Latvijas Būvnieks” 20.11.2009. iesniegumu Nr.120/11/2009-1 par 

29.10.2009. papildtāmes sadārdzinājumu un termiņu pagarināšanu ELFLA līgums 

Nr.08-05-L32100-000201 (26.11.2009., Reģ.Nr.1-13/574), ņemot vērā Finanšu 

komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 5.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Apstiprināt uzņēmuma „Latvijas Būvnieks” Lubānas pilsētas kluba 

rekonstrukcijas papildus darbu izmaksas par summu Ls 995,23 Ls (deviņi simti 

deviņdesmit pieci lati, 23 santīmi). 

 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laila 

Ozoliņa, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte), “PRET” – 4 (Tālis Salenieks, 

Ilgonis Losāns, Māris Valainis, Līga Špune), “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Pagarināt noslēgtā būvdarbu līguma izpildes termiņu līdz 2009.gada 

20.decembrim. 

 

2.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA BUDŽETĀ 

Ziņo: I.Logina 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 7.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “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.23 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2009.gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr.23 „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.23 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

2009.gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

(Pielikumā Nr.1 – Saistošie noteikumi Nr.23 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2009.gada budžetu.”” uz 2 lapām.) 

 

3.§ 

PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA SADALI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

Ziņo: T.Salenieks 
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Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 12.11.2009. vēstuli Nr.1-14/8766 

(13.11.2009., Reģ.Nr.1-11/553), no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” paredzēts papildu finansējums vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām, t.s. Lubānas novadam paredzēts finansējums Ls 2 012 apmērā, ņemot vērā 

Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 2.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Piešķirto papildu finansējumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izmantot 

Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogu darba 

apmaksai individuālā darba stundām, rakstu darbu labošanai un sadalīt 

atbilstoši audzēkņu skaitam: 

Lubānas vidusskola (291 audzēknis) – Ls 1 663 (t.sk. atalgojumam Ls 1 340);  

Meirānu Kalpaka pamatskola (61 audzēknis) - Ls 349 (t.sk. atalgojumam Ls   

                                                                                               281). 

Kopā: 352 audzēkņi - Ls 2 012. 

 

4.§ 

PAR DEBITORU PARĀDA NORAKSTĪŠANU 

Ziņo: I.Logina 

 

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem, xxxx, ir nenokārtots maksājums par 

ēdināšanas pakalpojumiem Meirānu Kalpaka pamatskolā 2006.gada maija mēnesī Ls 

3,57 apmērā. Sakarā ar summas nenozīmīgumu, parāda piedziņa tiesas ceļā nav 

lietderīga. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes 

(23.11.2009., Protokols Nr.10, 3.§) lēmumu,   

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Sakarā ar tiesvedības procesa nelietderību nenozīmīgās summas dēļ, atzīt par 

bezcerīgu un izslēgt no debitoru sastāva xxxx, 2006.gada maija mēneša parādu 

par ēdināšanas maksas pakalpojumu Meirānu Kalpaka pamatskolā Ls 3,57 (trīs 

lati, 57 santīmi) apmērā. 

 

5.§ 

PAR PAPILDUS DEGVIELAS PATĒRIŅA LIMITU PIEŠĶIRŠANU 

Ziņo: T.Salenieks 

 

Faktiskais un prognozējamais degvielas patēriņš pašvaldības izpilddirektora un 

attīstības daļas vadītāja rīcībā nodotam autotransportam neatbilst ar domes sēdes 

lēmumu apstiprinātajam (29.01.2009. , Protokols Nr.1, 4.§) -  

     

                                                   apstiprināts          izlietots  atlikums 

Izpilddirektors   -      745 litri  702,50 litri 42,50 litri 

Attīstības daļas vadītājs -       540 litri             565 litri - 25litri. 
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Sakarā ar to, ka izpilddirektora rīcībā ar 2009. 01.jūliju nodotajai dienesta automašīnai 

degvielas patēriņš ir lielāks (no 5,3 uz  7,03 litri/100 km)  un attīstības daļas vadītājam 

ES projektu īstenošanas gaitā radušies papildus braucieni, ņemot vērā Finanšu 

komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 4.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Palielināt degvielas patēriņa gada limitus: 

- izpilddirektoram par 150 litriem; 

- attīstības daļas vadītājam par 150 litriem.  

 

6.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEDZIŅU 

Ziņo: A.Ozoliņa 

 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no LKS „Lubāna – 94” 

bezstrīdus kārtībā. 

 Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no LKS „Lubāna 

– 94”. Izvērtējot informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur teikts, ka nodokļa 

maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma 

naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

"Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 

2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums noteiktajā termiņā un pilnā 

apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 11.punktu, kur teikts, ka nodokļu 

administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 1.daļu, kur teikts, ka nodokļu 

maksājumus atbilstoši dokumentiem par maksājumiem budžetā (arī soda naudu), kuri 

nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar 

tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, 

„Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur teikts, ka ja adresātam 

nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to izpilda pēc tam, kad 

beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav apstrīdēts 

(pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 3.punktu, kur teikts, ka administratīvo aktu 

piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi vai tiesu izpildītājs, 

360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja 

administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka 

administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas 

summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 

pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots 

rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 1.§, 

1.p.) lēmumu, 
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atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no LKS „Lubāna – 94”, reģistrācijas numurs: 48703003237, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par zemi un ēkām – 218.32 Ls, nokavējuma naudu – 

15.96 Ls, kopā – 234.28 Ls (divi simti trīsdesmit četri lati, 28 santīmi) bezstrīdus 

kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.2 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Kitijas Serdjukovas 

bezstrīdus kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Kitijas 

Serdjukovas. Izvērtējot informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur teikts, ka nodokļa 

maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma 

naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

"Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 

2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums noteiktajā termiņā un pilnā 

apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 11.punktu, kur teikts, ka nodokļu 

administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos 

nodokļus, nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 1.daļu, kur teikts, ka nodokļu 

maksājumus atbilstoši dokumentiem par maksājumiem budžetā (arī soda naudu), kuri 

nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar 

tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, 

„Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur teikts, ka ja adresātam 

nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to izpilda pēc tam, kad 

beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav apstrīdēts 

(pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 3.punktu, kur teikts, ka administratīvo aktu 

piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi vai tiesu izpildītājs, 

360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja 

administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka 

administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas 

summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 

pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots 

rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 1.§, 

2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Kitijas Serdjukovas, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 65.43 Ls, 

nokavējuma naudu – 4.78 Ls, kopā – 70.21 Ls (septiņdesmit lati, 21 santīms) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
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piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.3 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Edgara Bērziņa 

bezstrīdus kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Edgara 

Bērziņa. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,  

pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur 

teikts, ka nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksāšanu noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā 

atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums 

noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 

11.punktu, kur teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda 

kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 

1.daļu, kur teikts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši  dokumentiem par maksājumiem 

budžetā (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija 

piedzen bezstrīda kārtībā, „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur 

teikts, ka ja adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to 

izpilda pēc tam, kad beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav 

apstrīdēts (pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 3.punktu, kur teikts, ka administratīvo 

aktu piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi vai tiesu 

izpildītājs, 360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, 

ja administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka 

administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas 

summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 

pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots 

rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 1.§, 

3.p.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Edgara Bērziņa, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 58.12 Ls, 

nokavējuma naudu – 13.30 Ls, kopā – 71.42 Ls (septiņdesmit viens lats, 42 

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

tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Anitas Negričas 

bezstrīdus kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Anitas 
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Negričas. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,  

pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur 

teikts, ka nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksāšanu noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā 

atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums 

noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 

11.punktu, kur teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda 

kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 

1.daļu, kur teikts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši  dokumentiem par maksājumiem 

budžetā (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija 

piedzen bezstrīda kārtībā, „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur 

teikts, ka ja adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to 

izpilda pēc tam, kad beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav 

apstrīdēts (pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 3.punktu, kur teikts, ka administratīvo 

aktu piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi vai tiesu 

izpildītājs, 360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, 

ja administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka 

administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas 

summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 

pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots 

rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 1.§, 

4.p.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Anitas Negričas, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 21.06 Ls, 

nokavējuma naudu – 10.20 Ls, kopā – 31.26 Ls (trīsdesmit viens lats, 26 santīmi) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.) 

 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Tamāras Tiltiņas 

bezstrīdus kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Tamāras 

Tiltiņas. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,  

pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur 

teikts, ka nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksāšanu noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā 

atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums 
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noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 

11.punktu, kur teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda 

kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 

1.daļu, kur teikts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši  dokumentiem par maksājumiem 

budžetā (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija 

piedzen bezstrīda kārtībā, „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur 

teikts, ka ja adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to 

izpilda pēc tam, kad beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav 

apstrīdēts (pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 3.punktu, kur teikts, ka administratīvo 

aktu piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi vai tiesu 

izpildītājs, 360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, 

ja administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka 

administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas 

summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 

pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots 

rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 1.§, 

5.p.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Tamāras Tiltiņas, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 50.82 Ls, 

nokavējuma naudu – 17.49 Ls, kopā – 68.31 Ls (sešdesmit astoņi lati, 31 santīms) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.6 – Izvērsts lēmums uz1 lapas.) 

 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Gata Saknīša bezstrīdus 

kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Gata Saknīša. 

Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties 

uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur teikts, ka 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma 

naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

"Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 

2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums noteiktajā termiņā un pilnā 

apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 11.punktu, kur teikts, ka nodokļu 

administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos 

nodokļus, nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 1.daļu, kur teikts, ka nodokļu 

maksājumus atbilstoši dokumentiem par maksājumiem budžetā (arī soda naudu), kuri 

nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar 

tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, 
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„Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur teikts, ka ja adresātam 

nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to izpilda pēc tam, kad 

beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav apstrīdēts 

(pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 3.punktu, kur teikts, ka administratīvo aktu 

piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi vai tiesu izpildītājs, 

360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja 

administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka 

administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas 

summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 

pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots 

rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 1.§, 

6.p.) lēmumu,  

 atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Gata Saknīša, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 24.30 Ls, 

nokavējuma naudu – 10.30 Ls, kopā – 34.60 Ls (trīsdesmit četri lati, 60 santīmi) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.7 – Izvērsts lēmums uz1 lapas.) 

 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Anda Ābeltiņa 

bezstrīdus kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Anda Ābeltiņa. 

Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties 

uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur teikts, ka 

nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma 

naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam 

"Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 

2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums noteiktajā termiņā un pilnā 

apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 11.punktu, kur teikts, ka nodokļu 

administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos 

nodokļus, nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 1.daļu, kur teikts, ka nodokļu 

maksājumus atbilstoši  dokumentiem par maksājumiem budžetā (arī soda naudu), 

kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, 

un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda 

kārtībā, „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur teikts, ka ja adresātam 

nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to izpilda pēc tam, kad 

beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav apstrīdēts 

(pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 3.punktu, kur teikts, ka administratīvo aktu 

piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi vai tiesu izpildītājs, 

360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja 

administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka 
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administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas 

summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 

pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots 

rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas (23.11.2009., Protokols Nr.10, 1.§, 7.p.) 

lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Anda Ābeltiņa, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 9.49 Ls, 

nokavējuma naudu – 2.71 Ls, kopā – 12.20 Ls (divpadsmit lati, 20 santīmi) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.8 – Izvērsts lēmums uz1 lapas.) 

 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Ingmāra Vārpiņa 

bezstrīdus kārtībā. 

Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Ingmāra 

Vārpiņa. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,  

pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur 

teikts, ka nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu 

nomaksāšanu noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu 

un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā 

atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums 

noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 

11.punktu, kur teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda 

kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 

1.daļu, kur teikts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši  dokumentiem par maksājumiem 

budžetā (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija 

piedzen bezstrīda kārtībā, „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur 

teikts, ka ja adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to 

izpilda pēc tam, kad beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav 

apstrīdēts (pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 3.punktu, kur teikts, ka administratīvo 

aktu piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi vai tiesu 

izpildītājs, 360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, 

ja administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka 

administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas 

summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek adresātam 

pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja tas izdots 

rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.10, 1.§, 

7.p.) lēmumu, 
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atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

piedzīt no Ingmāra Vārpiņa, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 7.45 Ls, 

nokavējuma naudu – 3.96 Ls, kopā – 11.41 Ls (vienpadsmit lati, 41 santīms) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.9 – Izvērsts lēmums uz1 lapas.) 

 

7.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

Ziņo: A.Ozoliņa 

 

1. Par lauku apvidus zemes (Indrānu pagasta ceļu) un pilsētas zemes (Lubānas 

pilsētas ielu) piekritību Lubānas novada pašvaldībai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, kur teikts, ka uz pašvaldības vārda 

zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta 

līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā, pamatojoties uz likuma 

„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.punktu, kur 

teikts, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidus zemes piekritību 

pašvaldībai līdz 2009.gada 30.decembrim, ja par attiecīgās zemes vienības piekritību 

pašvaldībai domes lēmums nav bijis pieņemts, pamatojoties uz MK 01.09.2009. 

noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 

apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.punkta 2.daļu, kur teikts, ka pašvaldība 

pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda, saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (19.11.2009., Protokols Nr.7, 1.§, 

1.p.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Lubānas novada pašvaldībai piekrīt zemesgabali, uz kuriem atrodas 

publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti – ceļi un ielas: 

1.1. Indrānu pagasta ceļi: 

1.1.1. „Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši”, īpašuma kadastra numurs: 7058-001-0071, 

zemes vienību kadastra apzīmējumi: 7058-001-0071, platība - 5,2 ha, 7058-001-

0080, platība - 0,7 ha, 7058-005-0081, platība – 7,9 ha, 7058-011-0122, platība – 

2,1 ha;  

1.1.2. „Mendaugas - Jaunmendaugas”, īpašuma kadastra numurs: 7058-001-0118, 

zemes vienības kadastra apzīmējums: 7058-001-0118, platība - 0,7 ha; 

1.1.3. „Indrāni - Liedeskrogs”, īpašuma kadastra numurs: 7058-004-0116, zemes 

vienību kadastra apzīmējumi: 7058-003-0046, platība - 2 ha, 7058-003-0060, 
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platība - 1,4 ha, 7058-004-0116, platība – 2,4 ha, 7058-008-0017, platība – 1,9 ha, 

7058-009-0027, platība - 3 ha, 7058-009-0045, platība – 0,7 ha;  

1.1.4. „Mieriņlīnija”, īpašuma kadastra numurs: 7058-004-0117, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7058-004-0117, platība – 4,1 ha, 7058-010-0155, platība - 

5,11 ha; 

1.1.5. „Bērzi – Mandaugu grāvis”, īpašuma kadastra numurs: 7058-004-0156, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-004-0156, platība – 7,2 ha; 

1.1.6. „Sprīdīši – Cepurnieki”, īpašuma kadastra numurs: 7058-005-0106, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-005-0106, platība – 5,3 ha; 

1.1.7. „Līčagals – Pededzes laipas”, īpašuma kadastra numurs: 7058-006-0086, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-006-0086, platība – 2,23 ha; 

1.1.8. „Gundegas - Mantinieki”, īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0104, zemes 

vienību kadastra apzīmējumi: 7058-010-0104, platība – 7,8 ha, 7058-016-0153, 

platība - 6,2 ha; 

1.1.9. „Ozoli – Meirānu tilts”, īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0105, zemes 

vienību kadastra apzīmējumi: 7058-010-0105, platība – 2,03 ha, 7058-010-0106, 

platība - 0,85 ha, 7058-011-0159, platība – 2,1 ha, 7058-016-0151, platība – 3,52 

ha, 7058-017-0022, platība – 2,67 ha;  

1.1.10. „Kastaiņi – Moroza”, īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0142, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-010-0142, platība – 2 ha; 

1.1.11. „Baltaiskrogs – Eglaines”, īpašuma kadastra numurs: 7058-011-0149, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-011-0149, platība – 0,9 ha; 

1.1.12. „Tūjas - Nagliņas”, īpašuma kadastra numurs: 7058-013-0046, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7058-012-0038, platība – 6 ha, 7058-013-0046, platība – 

2,86 ha; 

1.1.13. „Sogārdi – Bļodāri”, īpašuma kadastra numurs: 7058-016-0215, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7058-016-0215, platība – 1,1 ha, 7058-017-0030, platība - 

0,6 ha; 

1.1.14. „Meirānu tilts - Krūmiņi”, īpašuma kadastra numurs: 7058-016-0216, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-016-0216, platība – 2,8 ha; 

1.1.15. „Tauriņi – Akmentiņi - Imantas”, īpašuma kadastra numurs: 7058-016-0217, 

zemes vienības kadastra apzīmējums: 7058-016-0217, platība – 2,1 ha; 

1.1.16. „Burtnieki - Mālkalns”, īpašuma kadastra numurs: 7058-016-0218, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-016-0218, platība – 0,5 ha; 

1.1.17. „Dzirnulejas - Meirānu skola”, īpašuma kadastra numurs: 7058-016-0219, 

zemes vienības kadastra apzīmējums: 7058-016-0219, platība – 0,5 ha; 

1.1.18. „Meirānu stacija - Meldri”, īpašuma kadastra numurs: 7058-016-0220, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-016-0220, platība – 0,4 ha; 

1.1.19. „Ezernieki – Visagala kapi”, īpašuma kadastra numurs: 7058-019-0048, zemes 

vienības kadastra apzīmējums: 7058-019-0048, platība – 1,1 ha; 

 

1.2. Lubānas pilsētas ielas: 

1.2.1. Aiviekstes iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0082, platība – 3299 m²; 

1.2.2. Baložu iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0119, platība – 3017 m²; 

1.2.3. Barkavas iela – īpašuma kadastra numurs:7013-003-0030, platība – 10 527 m²; 

1.2.4. Baznīcas iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0075, platība – 6968 m²; 

1.2.5. Brīvības iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0129, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-002-0129, platība – 3203 m², 7013-002-0188, platība 

– 3340 m², 7013-004-0084, platība – 2865 m²; 

1.2.6. Celtnieku iela – īpašuma kadastra numurs:7013-002-0142, platība – 852 m²; 
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1.2.7. Cesvaines iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0151, platība – 6923 m²; 

1.2.8. Dārzu iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0099, platība – 3009 m²; 

1.2.9. Dzelzceļa iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0118, platība – 8435 m²; 

1.2.10. Ērgalas iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0077, platība – 3339 m²; 

1.2.11. Jāņa Zābera iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0153, platība – 3702 

m²; 

1.2.12. Jaunā iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0130, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-002-0130, platība – 3961 m², 7013-002-0148, platība 

– 2643 m², 7013-002-0189, platība – 5563 m²; 

1.2.13. Klānu iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0076, platība – 8911 m²; 

1.2.14. Krasta iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0084, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-001-0084, platība – 5430 m², 7013-002-0145, platība 

– 11 190 m²; 

1.2.15. Latgales iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0154, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-002-0154, platība – 6450 m², 7013-003-0031, platība 

– 3055 m²; 

1.2.16. Lauku iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0150, platība – 6714 m²; 

1.2.17. Līgo iela – īpašuma kadastra numurs:7013-004-0097, platība – 3275 m²; 

1.2.18. Lubānas iela – īpašuma kadastra numurs:7013-002-0152, platība – 7252 m²; 

1.2.19. Madonas iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0149, platība – 2833 m²; 

1.2.20. Mazā iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0079, platība – 1102 m²; 

1.2.21. Meirānu iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-005-0090, platība – 8449 m²; 

1.2.22. Melioratoru iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-005-0109, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-005-0109, platība – 745 m², 7013-005-0158, platība – 

624 m²; 

1.2.23. Meža iela – īpašuma kadastra numurs:7013-002-0150, platība – 4047 m²; 

1.2.24. Miera iela – īpašuma kadastra numurs:7013-004-0098, platība – 4241 m²; 

1.2.25. Oskara Kalpaka iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0122, zemes 

vienību kadastra apzīmējumi: 7013-002-0122, platība – 9227 m², 7013-004-0078, 

platība – 19 526 m²; 

1.2.26. Ozolu iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-005-0089, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-005-0089, platība – 5399 m², 7013-005-0157, platība 

– 3636 m²; 

1.2.27. Pasta iela – īpašuma kadastra numurs:7013-002-0155, platība – 737 m²; 

1.2.28. Parka iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-005-0087, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-005-0087, platība – 5296 m², 7013-005-0156, platība 

– 3508 m²; 

1.2.29. Rugāju iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0107, platība – 4795 m²; 

1.2.30. Rūpniecības iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0078, platība – 4321 

m²; 

1.2.31. Skolas iela – īpašuma kadastra numurs:7013-002-0151, platība – 4434 m²; 

1.2.32. Sporta iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0083, platība – 15 060 m²; 

1.2.33. Stacijas iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0096, platība – 8216 m²; 

1.2.34. Šķērsiela Nr.1 (Krasta – Sporta iela) – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-

0187, platība – 3121 m²; 

1.2.35. Šķērsiela Nr.2 (Ozolu – Parka iela) – īpašuma kadastra numurs: 7013-005-

0159, platība – 472 m²; 

1.2.36. Šķērsiela Nr.3 (Meirānu ielas galā) – īpašuma kadastra numurs: 7013-005-

0160, platība – 4226 m²; 

1.2.37. Tilta iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0074, platība – 8751 m²; 



 14 

1.2.38. Upes iela – īpašuma kadastra numurs: 7013-004-0083, zemes vienību kadastra 

apzīmējumi: 7013-004-0083, platība – 2500 m², 7013-004-0101, platība – 3762 

m²; 

1.2.39. Vidzemes iela – īpašuma kadastra numurs:7013-005-0091, platība – 7811 m². 

1.3. Veicot zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var 

tikt precizētas.  
 

2. Par lauku apvidus zemes, par kuru noslēgti zemes nomas līgumi, piekritību 

Lubānas novada pašvaldībai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu, kur teikts, ka pašvaldībām piekrīt un 

uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta vai neapbūvēta 

lauku apvidu zeme, par kuru noslēgti zemes nomas līgumi, pamatojoties uz likuma 

„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.punktu, kur 

teikts, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidus zemes piekritību 

pašvaldībai līdz 2009.gada 30.decembrim, ja par attiecīgās zemes vienības piekritību 

pašvaldībai domes lēmums nav bijis pieņemts, pamatojoties uz MK 01.09.2009. 

noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 

apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.punkta 2.daļu, kur teikts, ka pašvaldība 

pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda, saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (19.11.2009., Protokols Nr.7, 1.§, 

2.p.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

2.1. Lubānas novada pašvaldībai piekrīt Lubānas novada Indrānu pagasta 

zemesgabali, uz kuriem zemes lietotājiem tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības 

un par kuriem ir noslēgti zemes nomas līgumi: 

2.1.1. „Reinpērkoni 1”, kadastra numurs: 7058-013-0019, platība – 10 ha; 

2.1.2. „Mežasētas”, kadastra numurs: 7058-010-0060, platība – 5 ha; 

2.1.3. „Akmentiņi”, īpašuma kadastra numurs: 7058-016-0081, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7058-016-0081, platība – 3 ha, 7058-016-0082, platība – 1 

ha; 

2.1.4. „Zīlītes”, kadastra numurs: 7058-004-0047, platība – 0,5 ha; 

2.1.5.  „Salas 2”, kadastra numurs: 7058-009-0031, platība – 4,5 ha; 

2.1.6. „Vecbļodāres”, īpašuma kadastra numurs: 7058-002-0003, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7058-002-0030, platība – 5,1 ha, 7058-019-0075, platība – 

4,5 ha; 

2.1.7. „Vīnavas 2”, kadastra numurs: 7058-016-0107, platība – 2,1 ha; 

2.1.8. „Piemiņas”, kadastra numurs: 7058-004-0153, platība – 2,8 ha; 

2.1.9. „Caunes”, īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0059, zemes vienību kadastra 

apzīmējumi: 7058-010-0059, platība – 1,2 ha, 7058-010-0145, platība – 2,5 ha, 

7058-010-0146, platība – 2,4 ha; 

2.1.10. „Mežastrauti”, īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0006, zemes vienības 

kadastra apzīmējums: 7058-010-0071, platība – 3,6 ha. 
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2.2. Veicot zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var 

tikt precizētas.  
 

3. Par zemes gabalu „Avenīte” un „Avenīte 1” apvienošanu 

3.1. Izskata jautājumu par zemes gabalu „Avenīte” un „Avenīte 1” apvienošanu. 

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

apstākļus, sakarā ar to, ka pašvaldībai piederošie zemesgabali atrodas blakus un ir 

funkcionāli saistīti, un sakarā ar to, ka abi zemes gabali ir vienots mantojamais, 

pašvaldībai piederošais īpašums, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (19.11.2009., Protokols Nr.7, 1.§, 3.p.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

veikt izmaiņas zemes ierīcības projektā un Lubānas novada pašvaldībai, 

reģistrācijas numurs: 90000054159, juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lubāna, 

Lubānas novads, piederošos zemes gabalus „Avenīte”, kadastra numurs: 7013-

001-0109, 53 857 m² un „Avenīte 1”, kadastra numurs: 7013-001-0096, 990 m², 

apvienot vienā īpašumā nosakot platību – 54 847 m², piešķirt nosaukumu: 

„Avenīte 1”, kadastra numurs: 7013-001-0096, noteikt lietošanas mērķi pagaidu 

atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (kods:0502). 

 

4. Par Lubānas pilsētas zemes piederību Lubānas novada pašvaldībai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 1.daļu, kur teikts, ka uz pašvaldības vārda 

zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībai tās 

pašreizējā administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumiem 

Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 

piederošo un piekrītošo zemi” 3.punkta 1.daļu, kur teikts, ka pašvaldība pieņem 

lēmumu par zemes piederību pašvaldībai, ja zeme 1940.gada 21.jūlijā piederēja 

pašvaldībai tās pašreizējā administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejas sēdes (19.11.2009., Protokols Nr.7, 1.§, 4.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

4.1. Lubānas novada pašvaldībai pieder šādi mantojamie Lubānas pilsētas 

zemesgabali: 

4.1.1. „Avenīte 1”, īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0096, platība – 54 847 m², 

pamatojums: LV Vēstures arhīva izziņa 10.05.1995. Nr.5-JP-20873/10-1,2;  

4.1.2. Oskara Kalpaka iela 4, īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0144, platība – 

3117 m², pamatojums: LV Vēstures arhīva izziņa 10.05.1995. Nr.5-JP-20873/4-

1,2; 

4.1.3. „Avenīte 2”, īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0068, platība – 57 760 m², 

pamatojums: LV Vēstures arhīva izziņa 10.05.1995. Nr.5-JP-20873/9-1,2;  
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4.1.4. „Krasts 1”, īpašuma kadastra numurs: 7013-001-0067, platība – 71 500 m², 

pamatojums: LV Vēstures arhīva izziņa 10.05.1995. Nr.5-JP-20873/1-1,2. 

4.2. Veicot zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas. 

(Pielikumā Nr.10 – Arhīva izziņu kopijas uz 4 lapām.) 

 

5. Par apbūvētās Lubānas pilsētas zemes piekritību Lubānas novada pašvaldībai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 1.punktu, kur teikts, ka pašvaldībām 

piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, ja uz šīs zemes ir 

pašvaldībai piederošas ēkas (būves), pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumiem 

Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 

piederošo un piekrītošo zemi” 3.punkta 2.daļu, kur teikts, ka pašvaldība pieņem 

lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” piekrīt 

pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda, saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (19.11.2009., Protokols Nr.7, 1.§, 

5.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

5.1. Lubānas novada pašvaldībai piekrīt šādi Lubānas pilsētas zemesgabali uz 

kuriem ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves): 

5.1.1. Skolas iela 6, īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0117, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-002-0117, platība – 5612 m², 7013-002-0194, platība 

– 1393 m², pamatojums: grāmatvedības izziņa par ēkas atrašanos pašvaldības 

bilancē 16.11.2009. Nr.1-12/447;  

5.1.2. Brīvības iela 17, īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0077, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-002-0077, platība – 6130 m², 7013-002-0118, platība 

– 22753 m², pamatojums: grāmatvedības izziņa par ēkas atrašanos pašvaldības 

bilancē 16.11.2009. Nr.1-12/448;  

5.1.3. Parka iela 1A, īpašuma kadastra numurs: 7013-005-0084, zemes vienību 

kadastra apzīmējumi: 7013-005-0084, platība – 15 000 m², 7013-005-0162, 

platība – 3748 m², pamatojums: grāmatvedības izziņa par ēkas atrašanos 

pašvaldības bilancē 16.11.2009. Nr.1-12/450;   

5.1.4. Ozolu iela 24, īpašuma kadastra numurs: 7013-005-0057, platība – 2900 m², 

pamatojums: grāmatvedības izziņa par ēkas atrašanos pašvaldības bilancē 

16.11.2009. Nr.1-12/449; 

 

5.2. Lubānas novada pašvaldībai piekrīt šādi Indrānu pagasta zemesgabali uz 

kuriem ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves): 

5.2.1. „Apogi”, īpašuma kadastra numurs: 7058-001-0095, platība – 666 m², 

pamatojums: grāmatvedības izziņa par ēkas atrašanos pašvaldības bilancē 

16.11.2009. Nr.1-12/445; 

5.2.2. „Kārkliņi 2”, īpašuma kadastra numurs: 7058-003-0052, platība – 1552 m², 

pamatojums: grāmatvedības izziņa par ēkas atrašanos pašvaldības bilancē 

16.11.2009. Nr.1-12/446;   

5.3. Veicot zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.  
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 (Pielikumā Nr.11 – Grāmatvedības izziņu kopijas uz 6 lapām.) 

 

6. Par zemesgabalu Lubānā, „Nobrauktuve”. 

6.1. Izskatot jautājumu par zemesgabalu Lubānā, „Nobrauktuve”, konstatēja: 

6.1.1. zemesgabals Lubānas novada Lubānā, „Nobrauktuve”, kadastra numurs: 7013-

001-0199, zemesgrāmatā ierakstīts nav, sastāv no vienas zemes vienības 250 m² 

platībā; 

6.1.2. zemes gabals ir ieskaitīts valstij piekritīgajās zemēs; 

6.1.3. Lubānas novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Lubānas pilsētas 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 8.1.2. punkta b) apakšpunktā 

teikts, ka no jauna veidojamā savrupmāju dzīvojamās apbūves zonas minimālā 

zemesgabala platība ir 1200 m², līdz ar to šis zemes gabals ir atzīstams par 

starpgabalu. 

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, kur 

teikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda 

zemesgrāmatā ierakstāmi zemes starpgabali, t.i., zemes gabali, kuru platība pilsētā 

ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto 

minimālo apbūves gabalu platību, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 2.daļu, kur teikts, ka nosaukumus īpašumiem 

piešķir attiecīgās pašvaldības dome, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (19.11.2009., Protokols Nr.7, 1.§, 6.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

6.2.1. zemes gabalu ar kadastra numuru: 7013-001-0199, 250 m² platībā atzīt par 

starpgabalu; 

6.2.2. zemesgabalam piešķirt nosaukumu: „Nobrauktuve”; 

6.2.3. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs: 90000054159, 

juridiskā adrese: Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, piekrīt zemesgabals 

„Nobrauktuve” 250 m² platībā; 

6.2.4. noteikt zemesgabala lietošanas mērķi: zeme ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods:1101). 

 

7. Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam. 

Izskata xxx par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam. Izvērtējot Lubānas novada 

domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 2.daļu, kur teikts, ka nosaukumus viensētām un 

apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgās pašvaldības dome, ņemot 

vērā xxx iesniegumu,  
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atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

xxx nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru: 7058-011-0163, mainīt 

nosaukumu un adresi uz „Baltaiskrogs 2”, Baltākroga ciems, Indrānu pagasts, 

Lubānas novads, LV-4830. 

(Pielikumā Nr.12 – Izvērsts lēmums; xxx iesniegums uz 2 lapām.) 

 

8.§ 

PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU 

Ziņo: J.Mitjakovs 

1. 

Lubānas novada dome izskata xxx iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/534) ar prasījumu 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jaunā ielā 45A ar kadastra 

numuru:7013–002–0085, kurš atrodas Lubānā, Lubānas novadā un sastāv no zemes 

gabala 1297 m² platībā un dzīvojamās mājas. 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, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (19.11.2009., Protokols Nr.7, 2.§, 1.p.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jaunā ielā 45A, kurš 

atrodas Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra numuru:7013–002–0085, un 

sastāv no zemes gabala 1297 m² platībā un dzīvojamās mājas. 

(Pielikumā Nr.13 – Izvērsts lēmums; xxx iesniegums; pirkuma līguma kopija uz 3 

lapām.) 

 

2. 

Lubānas novada dome izskata xxx iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/522) ar prasījumu 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Barkavas ielā 33, kurš 

atrodas Lubānā, Lubānas novadā ar kadastra numuru:7013–503-0001, un sastāv no 

divām ēkām: dzīvojamās mājas un palīgēkas. 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, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (19.11.2009., Protokols Nr.7, 2.§, 2.p.) lēmumu,   

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 



 19 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Barkavas ielā 33, 

kurš atrodas Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra numuru:7013–503–0001, un 

sastāv no divām ēkām: dzīvojamās mājas un palīgēkas. 

(Pielikumā Nr.14 – Izvērsts lēmums; xxx iesniegums; pirkuma līguma kopija uz 3 

lapām.) 

 

9.§ 

PAR IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS 

SASTĀVĀ 

Ziņo: I.Bodžs 

 

Ņemot vērā AS „Latvenergo” 11.11.2009. vēstuli Nr.01VL00-13/5017 (16.11.2009., 

Reģ.Nr.1-13/555) „Par atbildīgo darbinieku nozīmēšanu darbam pašvaldības Civilās 

aizsardzības komisijā”, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(19.11.2009., Protokols Nr.7, 4.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Izdarīt izmaiņas ar domes sēdes (29.10.2009., Protokols Nr.11, 7.§) lēmumu 

izveidotajā Lubānas novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas locekļu 

sastāvā: 

1. Izslēgt no komisijas locekļu sastāva Ervīnu Pauliņu, A/S „Sadales tīkls” 

Ziemeļaustrumu reģiona Madonas nodaļas meistaru. 

2. Apstiprināt komisijas locekļu sastāvā Jāni Grinfeldu, AS „Sadales tīkls” 

Ziemeļaustrumu reģiona Madonas nodaļas vadītāju. Viņa prombūtnes laikā 

Ilmāru Sproģi - AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona tehnisko 

vadītāju. 

 

10.§ 

PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLA DAĻU ĪPAŠNIEKA MAIŅU 

 Ziņo: I.Bodžs 

 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas 

noteikumu 13.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Noteikt, ka ar 2009.gada 01.decembri: 

1.1. visas kapitāla daļas SIA „Lubānas KP” (vienotais reģistrācijas 

numurs 45403005405, juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 4, 

Lubāna, Lubānas novads) pieder Lubānas novada pašvaldībai; 

1.2. 2009 kapitāla daļas SIA „Alba 5” (vienotais reģistrācijas numurs 

44103026358, juridiskā adrese: „Kaudzītes”, Litenes pagasts, 

Gulbenes novads) pieder Lubānas novada pašvaldībai. 

2. Par kapitāla daļu turētāju: 
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2.1. SIA ,,Lubānas KP’’, (vienotais reģistrācijas numurs 45403005405, 

juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Lubānas novads) 

noteikt Lubānas novada pašvaldību; 

2.2. SIA ,,Alba 5”, (vienotais reģistrācijas numurs 44103026358, juridiskā 

adrese: „Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads) noteikt Lubānas 

novada pašvaldību. 

11.§ 

PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.11 „LUBĀNAS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

Ziņo: I.Bodžs 

 

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 10.11.2009. vēstulē 

Nr.2.2-13/13931/7778, (Reģ.Nr.1-11/545 no 10.11.2009.), minētos norādījumus, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības nolikums” un apstiprināt saistošos 

noteikumus Nr.24 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Lubānas 

novada pašvaldības nolikums””. 

2. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām”24.pantā noteikto kārtību: 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 

„Lubānas novada pašvaldības nolikums”” triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā un rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai; 

2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas. 

(Pielikumā Nr.15 – Saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” uz 1 lapas.) 

 

12.§ 

PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM LUBĀNAS NOVADĀ” 

Ziņo: M.Kotāne, A.Pliča 

 

Saskaņā ar Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (23.11.2009., 

Protokols Nr.8, 2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” un apstiprināt saistošos 

noteikumus Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem 

pabalstiem Lubānas novadā””. 

2. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām”45.pantā noteikto kārtību: 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”” triju darba dienu laikā 
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pēc to parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūtīt Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai; 

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. 

3.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

(Pielikumā Nr.16 – Saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”” uz 2 lapām.) 

 

13.§ 

PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1 „APRŪPE MĀJĀS 

LUBĀNAS NOVADĀ” 

Ziņo: M.Kotāne, A.Pliča 

 

Saskaņā ar Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (23.11.2009., 

Protokols Nr.8, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Aprūpe mājās Lubānas novadā” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Aprūpe mājās Lubānas novadā””. 

2. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām”45.pantā noteikto kārtību: 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Aprūpe mājās Lubānas novadā”” triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai; 

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. 

3.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

(Pielikumā Nr.17 – Saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Aprūpe mājās Lubānas novadā”” uz 1 lapas.) 

 

14.§ 

PAR BIBLIOTĒKU REORGANIZĀCIJAS JAUTĀJUMU 

Ziņo: I.Bodžs 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8) punktu, LR „Bibliotēku 

likuma” 6.panta (3) daļu, LR „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 15.panta (4) daļas 1) 

punktu, kā arī, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu 09.11.2009., Nr. 

1.3.1- 5/3341, (12.11.2009., Reģ.Nr.1-11/548),  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Pievienot Lubānas pilsētas bērnu bibliotēku Lubānas pilsētas bibliotēkai. 

2. Lubānas pilsētas bibliotēkā izveidot bērnu apkalpošanas nodaļu. 
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3. Izveidot Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējo apkalpošanas punktu „Baložos”, 

Indrānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

4. Bibliotēku reorganizāciju veikt līdz 2010.gada 01.janvārim. 

 

Plkst.18,00 deputāts Māris Valainis atstāj sēdes telpu. 

 

 

15.§ 

PAR IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTA AMATU NOVADĀ 

Ziņo: T.Salenieks 

 

Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.7, 

2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte 

Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Anita Slucka),  

n o l e m j : 

Apstiprināt Lubānas novada izglītības darba speciālista amatam Lubānas 

vidusskolas skolotāju Anitu Slucku, xxx. 

 

 

16.§ 

IESNIEGUMI 

Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs 

1. 

Izskata xxx iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/517, 30.10.2009.), par pabalsta piešķiršanu 

ēdināšanas izdevumu segšanai dēlam xxx. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā 

esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz „Administratīvā 

procesa” likumu, likuma „Par sociālo drošību” 26.panta (1) daļu, kurā teikts, ka 

personai, kura iesniedz pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem vai tos saņem, ir 

pienākums sniegt pilnīgas pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās ziņas. „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības” likuma 35.panta 3. un 4.daļu, kurā noteikts, ka 

pašvaldība ir tiesīga izmaksāt citus pabalstus, ja apmierināts pamatots pieprasījums 

pēc GMI pabalsta un, ja pabalstu veids, apmērs, izmaksas kārtība un personas, kas 

tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentēts pašvaldības saistošajos noteikumos, ņemot 

vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols 

Nr.8, 4.§, 1.p.) lēmumu,   

atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte 

Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, Iveta Peilāne, Anita 

Slucka), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Nepiešķirt pabalstu xxx, dēla xxx ēdināšanas izdevumu apmaksai.  

(Pielikumā Nr.18 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

2. 

Izskata Sociālā dienesta sagatavoto lēmumu Nr.486 no 30.10.2009. „Par pabalsta 

apkures izdevumu apmaksai piešķiršanu xxx.” Izvērtējot Lubānas novada domes 

rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot vērā iepriekš minēto 

un pamatojoties uz „Administratīvā procesa” likumu, likuma „Par sociālo drošību” 
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26.panta (1) daļu, kurā teikts, ka personai, kura iesniedz pieprasījumu pēc sociālajiem 

pakalpojumiem vai tos saņem, ir pienākums sniegt pilnīgas pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamās ziņas. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības” likuma 35.panta 3. 

un 4.daļu, kurā noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izmaksāt citus pabalstus, ja 

apmierināts pamatots pieprasījums pēc GMI pabalsta un, ja pabalstu veids, apmērs, 

izmaksas kārtība un personas, kas tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentēts 

pašvaldības saistošajos noteikumos, ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības 

aprūpes komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.8, 5.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte 

Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, Iveta Peilāne, Anita 

Slucka), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Nepiešķirt pabalstu xxx, apkures izdevumu apmaksai xxx apmērā. 

(Pielikumā Nr.19 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

3. 

Izskata xxx, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā. Pamatojoties uz „Administratīvā procesa” likumu, likuma 

„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, 14.pantu „Personas, kuras ar 

dzīvojamo telpu nodrošina pirmkārt” 3. punktu, kurā teikts, ka „bērni, kuri palikuši 

bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai pie 

aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas 

iestādē, vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja 

viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā 

dzīvojamā telpā”; likuma „Par sociālo drošību” 22.pantu, kurā teikts, ka „tiesības uz 

sociālajiem pakalpojumiem saglabājas trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā 

tās radušās. Šā noilguma apturēšanai vai pārtraukšanai piemēro Civillikuma IV daļas 

noteikumus.”; 26.panta (1) daļu, kurā teikts, ka „personai, kura iesniedz pieprasījumu 

pēc sociālajiem pakalpojumiem vai tos saņem, ir pienākums sniegt pilnīgas 

pakalpojuma saņemšanai nepieciešamās ziņas”; ņemot vērā Sociālās palīdzības un 

veselības aprūpes komitejas sēdes (23.11.2009., Protokols Nr.8, 4.§, 2.p.) lēmumu, 

sakarā ar to, ka xxx iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi un neatspoguļo faktisko 

situāciju, 

atklāti balsojot ar 5 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns), “PRET” – 4 (Mārīte Kotāne, Līga Špune,  

Iveta Peilāne, Anita Slucka ), “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Nepiešķirt dzīvojamo platību xxx. 

(Pielikumā Nr.20 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

4. 

Izskata xxx 02.11.2009.iesniegumu (25.11.2009., Reģ.Nr.1-22/550) ar lūgumu 

piešķirt pašvaldības dzīvojamo platību. Iepazīstoties un izvērtējot pieejamo 

informāciju, lai samazinātu pašvaldības izdevumus par brīvā dzīvojamā fonda 

uzturēšanu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta 2.daļas 3)punktu, kurā 

teikts, ka „. . . Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums . . .racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu;”,  

atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Mārīte Kotāne, Līga Špune, Iveta Peilāne, 

Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis 

Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  
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n o l e m j : 

Izīrēt dzīvokli xxx, slēdzot īres līgumu uz 1 (vienu) gadu ar SIA „Lubānas KP”. 

(Pielikumā Nr.21 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

5.  

Izskata un iepazīstas ar Lubānas novada iedzīvotāju grupas xxx 27.10.2009. 

iesniegumā (Reģ.Nr.1-22/509) „Par Ģenētiski modificētu organismu brīvu teritoriju 

noteikšanu” izteiktajiem ierosinājumiem pašvaldībai.  

atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Mārīte Kotāne, Līga Špune, Iveta Peilāne, 

Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis 

Losāns), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Informēt sabiedrību, publicējot paziņojumu laikrakstos „Latvijas 

Vēstnesis”, „Lubānas Ziņas” un novada pašvaldības mājas lapā par nodomu 

noteikt aizliegumu Lubānas novada administratīvajā teritorijā ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai. 

2. Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņu noteikt līdz 2010.gada 

15.janvārim. 

(Pielikumā Nr.22 – Lubānas novada iedzīvotāju grupas xxx) 27.10.2009. iesniegums 

(Reģ.Nr.1-22/509) „Par Ģenētiski modificētu organismu brīvu teritoriju noteikšanu”; 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums; Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības 

asociācijas 12.11.2009. aicinājums (Reģ.Nr.1-13/581, 30.11.2009.; LR Vides 

ministrijas vēstule 29.10.2009., Nr.3-07-3/5299 uz 19 lapām.) 

 

17.§ 

INFORMĀCIJA 

Ziņo: T.Salenieks, J.Moris, L.Ozoliņa, J.Mitjakovs, M.Kotāne 

 

- Par sabiedrisko kārtību novadā. 

- Autoruzraugu informācija par Lubānas pilsētas kluba un Meirānu tautas nama 

renovāciju. 

- Par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi. 

- Par komiteju darbu. 

 

Šajos jautājumos deputāti nebalso un lēmumus nepieņem. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.19,00 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs                                                     Tālis Salenieks 

 

Sēdes protokolists                                                                                     Sandra Līcīte 

 

Parakstīts______________________________________ 
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