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

28.05.2009.

Lubānā

Nr. 5

Sēdi atklāj plkst.14.00.
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Miķelis GRUZĪTIS.
Sēdi protokolē – tehniskā sekretāre Diāna KRIEVA.
Sēdē piedalās - domes deputāti - Vilnis STRAUTIŅŠ, Aivars EVELONS, Juris
MITJAKOVS, Aivars KAĻINOVSKIS, Mārīte KOTĀNE, Artūrs
KUNCIS, Irēna KOZLOVA, Anita SLUCKA, Inesīte SKRAUČA,
Ingrīda AKMENE;
administrācijas darbinieki – Ivars BODŽS novada pašvaldības
izpilddirektors, Andra PLIČA Sociālā dienesta vadītāja;
Sēdē nepiedalās – domes deputāti – Laima RĒVELE, Tālis SALENIEKS (veic
tiešos darba pienākumus), Guntis STALBOVS (slimības dēļ).
Miķelis Gruzītis atklāj domes sēdi un lūdz papildināt darba kārtību ar jautājumu
„Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības funkciju nodošanu Neatliekamās
medicīnas palīdzības dienestam.”.
Deputāti vienbalsīgi piekrīt iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu „Par Neatliekamās
medicīniskās palīdzības funkciju nodošanu Neatliekamās medicīnas palīdzības
dienestam.”.
Darba kārtība:
1. Informācija.
2. Par budžeta jautājumiem:
2.1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par 2009. gada budžetu.””;
2.2. Par „Meirānu Kalpaka pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai un
aprīkojuma iegādei” iedalīto neizlietoto finanšu līdzekļu novirzīšanu skolas
centrālās apkures izveidei.
3. Par būvniecības ieceres „Degvielas uzpildes stacijas būvniecība Vidzemes
ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā” publisko apspriešanu.
4. Par zemes jautājumiem.
5. Par Līgo pagasta saimniecību „Mandaugas” un „Priedaines” pievienošanu
Lubānas novadam.
6. Par Sociālā dienesta darbu.
7. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām Lubānas
novadā”.
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8. Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības funkciju nodošanu Neatliekamās
medicīnas palīdzības dienestam.
9. Iesniegumi:
9.1. Par naktsmītņu Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, izcenojumu;
9.2. Par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām;
9.3. Par domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 15 no 18.12.2008., 3.§, 6.p. atcelšanu.
1.§
Informācija
Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs
- Par notikušo „Pašvaldību, kuru ģerbonī attēlots putns” salidojumu Lubānā.
- Par Latvijas Pašvaldību Savienības domes sēdi.
- Par ielu remontu Lubānas pilsētā.
- Par iepirkuma procesa norisi Lubānas kluba remontam.
- Par budžeta jautājumiem.
2.§
Par budžeta jautājumiem
Ziņo: M. Gruzītis
1. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.
1 „Par 2009. gada budžetu.””.
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.5 no 27.05.2009., 1.§, 1., 2.p.)
lēmumiem,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt izdarītos grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
2009. gada budžetu”.
2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par 2009. gada budžetu””.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam,
3.1. Saistošos noteikumus Nr. 8 „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. 8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
2009. gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
2. Par „Meirānu Kalpaka pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai un
aprīkojuma iegādei” iedalīto neizlietoto finanšu līdzekļu novirzīšanu skolas
centrālās apkures izveidei.
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (protokols Nr. 5 no 27.05.2009. 1.§, 3.p.)
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lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
Akceptēt neizlietoto finanšu līdzekļu, kuri, pamatojoties uz RAPLM budžeta
programmas „Atbalsts novadiem” un izmaksātās dotācijas novadu infrastruktūras
attīstībai piešķirtiem finanšu līdzekļiem, iedalīti Meirānu Kalpaka pamatskolas
energoefektivitātes paaugstināšanai un aprīkojuma iegādei, paredzēto izmantošanu,
ieguldot tos Meirānu Kalpaka pamatskolas centrālās apkures sistēmas izveidē.
3.§
Par būvniecības ieceres „Degvielas uzpildes stacijas būvniecība Vidzemes ielā
4, Lubānā, Lubānas novadā” publisko apspriešanu
Ziņo: I. Bodžs
1. Izskatot būvniecības ieceri – degvielas uzpildes stacijas būvniecība Vidzemes
ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, atbilstoši LR Būvniecības likuma pārejas
noteikumu 12. punkta prasībām un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,
tiek konstatēts:
1.1. ieceres publiskā apspriešana izsludināta Lubānas novada pašvaldības mājas
lapā www.lubana.lv un ar to var iepazīties Lubānas novadā domē, Tilta ielā 11,
Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā;
1.2. noteiktajā laikā nav saņemtas nekādas sūdzības vai iebildumi par būvniecības
ieceri.
2. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar MK 20.09.1997. noteikumu Nr. 309
„Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” 19. punktu, ar kuru noteikts, ka
lēmumu par būvniecības ieceri pieņem atklātā pašvaldības sēdē,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
Akceptēt būvniecības ieceri – „Degvielas uzpildes stacijas būvniecība Vidzemes
ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā”.
4.§
Par zemes jautājumiem
Ziņo: M. Gruzītis
1.
Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz saimniecību
„Palejas”. 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
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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),
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības XXXXX uz saimniecību „Palejas”, kas sastāv
no divām zemes vienībām, kadastra numurs: 7058-016-0089, 1,8 ha platībā,
kadastra numurs: 7058-016-0090, 3 ha platībā;
2. Lubānas novada pašvaldībai piekrīt zemesgabali: kadastra numurs: 7058-0160089, 1,8 ha platībā un kadastra numurs: 7058-016-0090, 3 ha platībā, piešķirt
nosaukumu: „Palejas”;
3. noteikt zemesgabalu lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101);
4. piedāvāt XXXXXX slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minētajiem zemes
gabaliem uz visu viņa 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 iesniegumu (Reģ. Nr. 1-22/134 no 05.05.2009.) par divu saimniecību
„Ligzdiņas” apvienošanu. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo
informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot vērā XXXXX personīgo
iesniegumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. XXXXX piederošo saimniecību Lubānas novada Indrānu pagasta „Ligzdiņas”,
kadastra numurs pamatgabalam: 7058-002-0058 (6,3 ha), 2.zemes vienībai: 7058002-0059 (5,5 ha) pievienot pie piederošās saimniecības „Ligzdiņas”, kadastra
numurs pamatgabalam: 7058-011-0085, 2.zemes vienībai: 7058-011-0113;
2. īpašumam piešķirt nosaukumu „Ligzdiņas”;
3. noteikt lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101).
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5.§
Par Līgo pagasta saimniecību „Mandaugas” un „Priedaines” pievienošanu
Lubānas novadam
Ziņo: V. Strautiņš
Izskata pilsoņu XXXXX un XXXXX 02.03.2009., (Reģ. Nr. 1-22/89 no
27.03.2009.), dzīvojošu „Mandaugās”, Līgo pagastā, Gulbenes rajonā iesniegumu,
XXXXX 20.02.2009., (Reģ. Nr. 1-22/88 no 27.03.2009.) un XXXXX 20.02.2009.,
(Reģ. Nr. 1-22/90 no 27.03.2009.), dzīvojošu „Priedainēs”, Līgo pagastā, Gulbenes
rajonā, iesniegumus par viņu dzīves vietas un īpašumu pievienošanu Lubānas
novadam.
Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.95 no 03.05.2002. „Kārtība, kādā sagatavojami
un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu izlemšanai
un apdzīvoto vietu statusa noteikšanai.” II d., 2.p., ar kuru noteikts „Pašvaldība,
kura ierosina izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā, kā arī
ieskaitīt ciemus pilsētu kategorijā vai izslēgt no tās, nosūta ieinteresētajām
pašvaldībām domes (padomes) lēmumu par šiem ierosinājumiem.”,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Lūgt Līgo pagasta padomi izskatīt XXXXX un XXXXX, XXXXX un XXXXX
iesniegumus par viņu dzīves vietas un īpašumu pievienošanu Lubānas novadam
un izdarīt grozījumus administratīvi teritoriālajā iedalījumā, izslēdzot īpašumus
„Mandaugas” un „Priedaines” no Līgo pagasta administratīvās teritorijas.
2. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Līgo pagasta (Gulbenes novada), izskatīt
jautājumu par teritoriju pievienošanu Lubānas novadam procedūras
nodrošinājumu.

6.§
Par sociālā dienesta darbu
Ziņo: M. Kotāne, A. Pliča
Dome noklausās un iepazīstas ar Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas
priekšsēdētājas Mārītes Kotānes ziņojumu.
Sociālā dienesta vadītāja Andra Pliča informē domi par nepieciešamību piešķirt
dienesta vajadzībām telpas, kuras atbilstu Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām,
lai uzglabātu pārtikas produktus, kurus izsniedz trūcīgajām personām. Lai dienests
savus uzdevumus veiktu rezultatīvi, ir nepieciešams risināt jautājumu par speciālista
– psihologa piesaisti pašvaldībā. Nepieciešams atrast iespēju iedzīvotājiem, kuriem
tas vajadzīgs, izmantot dušas telpu vai nu pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, jeb Sociālās
aprūpes un Veselības centrā Oskara Kalpaka ielā 12.
Saskaņā ar Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes 25.05.2009,
Protokols Nr. 4, lēmumu,
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atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Atzīt Sociālā dienesta darbu par apmierinošu un pieņemt zināšanai Sociālās
palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētājas Mārītes Kotānes
ziņojumu.
2. Uz nākamo domes sēdi, kas notiks jūnijā, sagatavot jautājumu par nepieciešamo
telpu nodošanu Sociālā dienesta vajadzībām. Par atbildīgo amatpersonu nozīmēt
izpilddirektoru Ivaru Bodžu.

7.§
Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām
Lubānas novadā”
Ziņo: I. Bodžs
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 25.03.2009.,
Nr. 2.2-12/3559/2031 vēstuli (Reģ. Nr. 1-11/144 no 26.03.2009.), kurā teikts, ka
saistošie noteikumi Nr. 4 no 26.02.2009. „Par pašvaldības nodevām Lubānas
novadā” ir reģistrēti ministrijā ar kārtas numuru 29/09 un saskaņā ar ministrijas
ieteikumu precizēt saistošo noteikumu III nodaļas 3. punktu, kā arī, ņemot vērā
Finanšu komitejas sēdes (protokols Nr. 5 no 27.05.2009., 5.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par pašvaldības nodevām Lubānas novadā””.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 9 divos eksemplāros LR Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijai piecu darbdienu laikā pēc to parakstīšanas,
izskatīšanai un reģistrācijai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada pašvaldības
mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties Lubānas
novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
8.§
Par neatliekamās medicīniskās palīdzības funkciju nodošanu Neatliekamās
medicīnas palīdzības dienestam
Ziņo: I. Bodžs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta I daļas 6. punktu, 21. panta
19. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
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izšķērdēšanas novēršanu” 2. panta I daļu un 5. panta II daļas 5. punktu, noklausoties
un apspriežot pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža ziņojumu, saskaņā ar Finanšu
komitejas sēdes (protokols Nr. 5 no 27.05.2009., 4.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Nodot pirms slimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības
nodrošināšanas funkcijas (turpmāk funkcijas), ko līdz šim veica pašvaldības
iestāde „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”, Neatliekamās medicīnas
palīdzības dienestam.
2. Nodot bez atlīdzības (no bilances uz bilanci) operatīvos medicīniskos
transportlīdzekļus, brigāžu aprīkojumu, medikamentu un materiālu rezervju
atlikumu uz pieņemšanas - nodošanas brīdi.
3. Nodot nomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam aprīkotās telpas
neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes atbalsta punkta izvietošanai
Oskara Kalpaka ielā 12, kopējā platība 62,8 m², sastāv no trim telpām un
koridora.
4. Funkcijas nodot ar 2009. gada 1. augustu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Ivaram Bodžam.
9.§
Iesniegumi
Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs
1. Par naktsmītņu Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, izcenojumu.
Iepazīstoties ar tuvākās apkārtnes viesu māju nakts mītņu cenām, un ņemot vērā to,
ka iespējamais viesu skaits nav prognozējams,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
Noteikt pagaidu izcenojumu par naktsmītnēm pašvaldības īpašumā Tilta ielā 5,
Lubānā, Lubānas novadā:
1. Divvietīgajai istabai ar sanitāro mezglu koridorā – Ls 10,00 (desmit lati, 00
santīmi) par vienu diennakti;
2. Divvietīgajai istabai ar sanitāro mezglu numurā un TV – Ls 15,00 (piecpadsmit
lati, 00 santīmi) par vienu diennakti.
2. Par vēlēšanu komisijas sastāva izmaiņām.
Izskata Intas Auziņas, 11.05.2009. (Reģ. Nr. 1-22/152, no 11.05.2009.) iesniegumu
par savas darbības izbeigšanu vēlēšanu komisijas sastāvā sakarā ar slimību.
Saskaņā ar Lubānas novada domes sēdes 31.01.2008., Prot. Nr. 1, 9.§ lēmumu
vēlēšanu komisijas locekļa kandidāts ir Sandra Vasiļevska. Kandidāts atbilst likuma
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”Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu
komisijām” prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām
un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 11.panta (1) daļu un (4) daļu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekli Sandru Vasiļevsku.
3. Par domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 15 no 18.12.2008., 3.§, 6.p.
atcelšanu.
Izskata XXXXX iesniegumu no 01.04.2009. (Reģ.Nr.1-22/132 no 05.05.2009.) par
uzsāktās nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas bezstrīdus kārtībā
atsaukšanu.
Iesniegums skatīts Finanšu komitejas sēdē (protokols Nr. 5 no 27.05.2009., 3.§).
Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Artūrs Kuncis, Miķelis Gruzītis, Vilnis
Strautiņš, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Mārīte Kotāne, Irēna Kozlova,
Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav,
“ATTURAS” – nav,
nolemj:
Atcelt Lubānas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 15 no 2008. gada
18. decembra, 3.§, 6.p.) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no
XXXXX bezstrīdus kārtībā”.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:

Miķelis Gruzītis

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

8

