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

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159 

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

 

SĒDES PROTOKOLS 

 

26.06.2008.        Lubānā    Nr. 8 

 

Sēdi sāk plkst.14.00 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis.  

 

Sēdē piedalās deputāti - Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka,  Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, 

Inesīte Skrauča. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti – Aivars Kaļinovskis, Aivars Evelons, Ingrīda Akmene 

(aizņemti pamatdarbā). 

 

Sēdē uzaicināti piedalīties – novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, galvenā 

grāmatvede Ingrīda Logina, Lubānas kultūras nama vadītāja Velga Puzule, Meirānu 

tautas nama vadītāja Inga Aizsilniece, Sociālā dienesta vadītāja Andra Pliča, 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Maija Dunkule. 

 

Sēdi protokolē – Diāna Krieva. 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā. 

2. Par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu: 

2.1. par līdzfinansējumu Madonas rajona slimnīcas transporta stāvlaukuma 

izbūvē; 

2.2. par līdzekļu iedalīšanu Meirānu ielas apgaismojuma izbūvei; 

2.3. par papildus finansējumu atbalstītajam projektam „Latvāņu izplatīšanās 

ierobežošanas pasākumi Lubānas novadā”; 

2.4. par tāmes apstiprināšanu LR proklamēšanas 90. gadadienai veltītajā 

pasākumā projekta „Gaismas tilti” ietvaros; 

2.5. par dalību „putnu” pašvaldību saietā Preiļos 2008. gada 19. jūlijā; 

2.6. par līdzekļu piešķiršanu bērnu ar īpašām vajadzībām deju kolektīva 

„Mazais cilvēciņš” dalībai festivālā Slovākijā: 

2.7. par Bāriņtiesas darbinieka pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu. 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. 

4. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

5. Par Valsts atbalstu I, II šķiras autoceļu sakārtošanai novada atbalstam un 

lūgumu Satiksmes ministrijai. 

6. Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu. 
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7. Par domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu. 

8. Informācija. 

9. Par Sociālo dzīvokli. 

10. Par grozījumiem novada domes amatpersonu un pašvaldības administrācijas 

darbinieku štatu sarakstā. 

 

 

  

1.§ 

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

 

- Par ūdenssaimniecības sakārtošanu; 

- Par izsludinātajiem iepirkumiem; 

- Par remonta darbu norisi pašvaldības domes ēkā. 

 

 

 

2.§ 

Par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu 

Ziņo: M. Gruzītis, G. Stalbovs, V. Puzule, I. Aizsilniece, M. Dunkule 

 

2.1. Par līdzfinansējumu Madonas rajona slimnīcas transporta  

stāvlaukuma izbūvē.  
      

Saskaņā ar Finanšu komitejas (20.06.2008., protokols Nr. 11, 1.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča,  Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j : 

Piedalīties ar līdzfinansējumu Madonas rajona slimnīcas stāvlaukuma izbūvē Ls 3239 

(trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi lati) apmērā no Lubānas novada pašvaldības 

auto ceļu fonda līdzekļiem.  

 

2.2. Par līdzekļu iedalīšanu Meirānu ielas apgaismojuma izbūvei. 

     

Izskata jautājumu par ielu apgaismojuma izveidi Meirānu ielā. Jautājums izskatīts  

Finanšu komitejas sēdē (20.06.2008., protokols Nr. 11, 2.§.). 

Saskaņā ar priekšsēdētāja Miķeļa Gruzīša ierosinājumu, palielināt ielas apgaismojuma 

ierīkošanas izdevumus par Ls 100 (viens simts lati) sakarā ar to, ka nav tikuši ņemti 

vērā visi darbi, ko veic būvnieki.   

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča,  Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 
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Apmaksāt no autoceļu fonda līdzekļiem (pozīcija – lauku teritorijas ceļi) Meirānu 

ielas apgaismojuma ierīkošanas izdevumus līdz Ls 1000 (viens tūkstotis lati) apmērā. 

 

 

2.3. Par papildus finansējumu atbalstītajam projektam „Latvāņu 

izplatīšanās ierobežošanas pasākumi Lubānas novadā”. 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas (20.06.2008., protokols Nr. 11, 3.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča,  Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt papildus finansējumu Ls 261 (divi simti sešdesmit viena lata) apmērā,  LR 

Vides ministrijas Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta „Latvāņu 

izplatīšanās ierobežošanas pasākumi Lubānas novadā” pilnīgai īstenošanai, no  

2008. gada apstiprinātā budžeta Komunālajai saimniecībai paredzētajiem līdzekļiem. 

 

2.4. Par tāmes apstiprināšanu LR proklamēšanas 90.gadadienai veltītajā 

pasākumā projekta „Gaismas tilti” ietvaros. 

 

Izskata LR Aizsardzības ministrijas 06.06.2008., Nr. MV-N/2047 sagatavoto 

aicinājumu sadarboties svētku pasākumu kalendāra veidošanā, gatavojoties LR 

proklamēšanas 90. gadadienai un sagatavoto pasākuma tāmi. Jautājums izskatīts  

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē (19.06.2008., protokols Nr. 6, 1.§),  

Finanšu komitejas sēdē (20.06.2008., protokols Nr. 11, 2.§),  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča,  Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 

Gatavojoties LR proklamēšanas 90. gadadienai, š.g. 22. augustā no plkst. 20,00 rīkot 

pašdarbības kolektīvu koncertu un plkst. 21.00 akciju GAISMAS TILTI uz tiltiem 

Lubānā un Meirānos, šim mērķim paredzot finansējumu Ls 420 (četri simti divdesmit 

lati) apmērā no pašvaldības 2008. gada apstiprinātā budžeta līdzekļiem 

neparedzētajiem gadījumiem. 

 

2.5. Par dalību „putnu” pašvaldību saietā Preiļos 2008. gada 19. jūlijā. 

 

Izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejā (19.06.2008., protokols Nr. 6., 2.§) 

izskatīto jautājumu un saskaņā ar Finanšu komitejas (20.06.2008., protokols Nr. 11, 

6.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča,  Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 
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Atbalstīt pašvaldības dalību „Putnu pašvaldību” saietā Preiļos š.g. 19. jūlijā. Piešķirt 

līdzekļus dāvanas iegādei līdz Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā no 2008. gada 

apstiprinātā budžeta domes dažādiem pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

Delegāciju izveidot priekšsēdētājam Miķelim Gruzītim. 

 

2.6. Par līdzekļu piešķiršanu bērnu ar īpašām vajadzībām deju kolektīva 

„Mazais cilvēciņš” dalībai festivālā Slovākijā. 

 

Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas (19.06.2008., protokols Nr. 6., 3.§) 

un Finanšu komitejas (20.06.2008., protokols Nr. 11, 7.§) lēmumiem,  

Atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Inesīte 

Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 2 (Anita Slucka, Guntis 

Stalbovs),  

n o l e m j: 

Atbalstīt bērnu ar īpašām vajadzībām deju kolektīva „Mazais cilvēciņš” dalībnieku 

dalību festivālā „Latvijas dziesmu un deju dienas Slovākijā 2008” no 31.07.2008. līdz 

05.08.2008., piešķirot finansējumu Ls 600 (seši simti latu) apmērā no 2008. gada 

apstiprinātā budžeta iedalītajiem līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Brauciena 

finansējumu, atbilstoši Lubānas novada pašvaldības grāmatvedības dokumentu aprites 

noteikumiem, pārskaitīt biedrībai „Mēs saviem bērniem”.  

 

2.7.Par Bāriņtiesas darbinieka pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu. 

 

Izskata Finanšu komitejas sēdē (20.06.2008., protokols Nr. 11, 9.§) izskatīto 

jautājumu par Bāriņtiesas darbinieka pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 

1.Veikt grozījumus pašvaldības Bāriņtiesas 2008. gada izdevumu tāmē, samazinot 

piešķirtos līdzekļus degvielai Ls 57 (piecdesmit septiņu latu) apmērā un novirzot tos 

komandējuma izdevumu segšanai Bāriņtiesas darbiniecei. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

2008. gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

3.2. Saistošie noteikumi Nr. 9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

 

 

 

3.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Logina 
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1. Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu Janīnai 

Vanagai, Alisei Zvirbulei un Lauvām. Jautājums skatīts Finanšu komitejas 

sēdē (20.06.2008., protokols Nr. 11, 8.§). 

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

saistītos apstākļus, konstatē: 

2.1. Alisei Zvirbulei ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika posmu no 

2000. gada līdz 2008. gadam. Nodokļa parāds par Lubānas novada Indrānu 

pagasta saimniecību „Vītoliņi” (nav īpašumā, ir bijušas lietošanas tiesības) par 

laika posmu no 2000. gada līdz 2007. gadam ieskaitot – 55,20 Ls, tai skaitā, 

parāds - 30,95 Ls, soda nauda – 24,25 Ls. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 

redzams, ka Alise Zvirbule mirusi 2006.gada oktobrī, pirmās pakāpes mantinieku 

(bērnu, laulātā) nav, iespējamie mantinieki nav zināmi, citi īpašumi pašvaldības 

administratīvajā teritorijā nepieder; 

2.2. Janīnai Vanagai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika posmu no 

2000. gada līdz 2002. gadam. Nodokļa parāds par Lubānas novada Indrānu 

pagasta saimniecību „Tālavas” par  laika posmu no 2000. gada līdz 2002. gadam 

ieskaitot – 54,04 Ls, tai skaitā, parāds - 26,37 Ls, soda nauda – 27,67 Ls. Vēlāk 

zemes lietošanas tiesības Janīnai Vanagai tika izbeigtas. Pēc Iedzīvotāju reģistra 

datiem redzams, ka Janīna Vanaga mirusi 2005. gada jūnijā, iespējamie 

mantinieki nav zināmi, citi īpašumi pašvaldības administratīvajā teritorijā 

nepieder; 

2.3. par saimniecību „Lauvas” ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika 

posmu no 2000. gada līdz 2007. gadam. 2007. gadā zemes lietošanas tiesības tika 

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

pieteikušies iespējamie izpircēji un zeme tika piešķirta lietošanā pašvaldībai. 

Zeme piešķirta lietošanā Lauvām, no VZD kadastra datu bāzes nav skaidrs, vai tā 

ir juridiska vai fiziska personā, datu bāzē nav redzams, personas kods vai 

uzņēmuma reģistrācijas numurs, tāpat arī nav zināma dzīvesvieta vai juridiskā 

adrese. Līdz ar to nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. Nodokļa parāds par 

Lubānas novada Indrānu pagasta saimniecību „Lauvas” par laika posmu no  

2000. gada līdz 2007. gadam ieskaitot – 24,00 Ls, tai skaitā, parāds - 13,26 Ls, 

soda nauda – 10,74 Ls; 

3. Iepazīstoties ar informāciju, izraisās debates par saimniecības „Lauvas” 

īpašniekiem. 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 

Atzīt par bezcerīgiem un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus: 

1. Alisei Zvirbulei, personas kods XXXXXX – 55,20 Ls, tai skaitā, parāds - 30,95 Ls, 

soda nauda – 24,25 Ls par periodu no 2000. – 2007. g.; 

2. Janīnai Vanagai, personas kods XXXXXX - 54,04 Ls, tai skaitā, parāds - 26,37 Ls, 

soda nauda – 27,67 Ls par periodu no 2000. – 2007. g. 

 

 

 

4.§ 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
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Ziņo: V.Strautiņš 

 

1. 

     Izskata Natālijas Sļotovas, dzīvo Zirgu ielā 40, Jelgavā, pilnvarotās personas 

Ludviga Košina, dzīvo Mētru ielā 6, Piņķos, Babītes pagastā, Rīgas rajonā, 

iesniegumu ar prasījumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamā īpašuma 

“Logos” trim zemes gabaliem. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (20.06.2008., 

protokols Nr. 8, 2.§. 1.p.),  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Logos” ar kadastra 

numuriem 7058–010–0039 - 13,61 ha platībā, 7058-010-0074 - 12,14 ha platībā 

un 7058-019-0058 - 7,76 ha platībā, kuri atrodas Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, Madonas rajonā un kuru kopējā platība ir 33,51 ha. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola Pielikumā Nr. 4 uz 2 lapām. 

 

2. 

     Izskata Jurija Sļotova, dzīvo Augstkalnes ielā 32, Jelgavā, pilnvarotās personas 

Ludviga Košina, dzīvo Mētru ielā 6, Piņķos, Babītes pagastā, Rīgas rajonā, 

iesniegumu ar prasījumu pieņemt lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību 

izmantošanas uz nekustamā īpašuma “Rema 1” sešiem zemes gabaliem. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (20.06.2008., 

protokols Nr. 8, 2.§, 2.p.),  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Rema 1” ar kadastra 

numuriem 7058–001–0114 - 3,65 ha platībā, 7058-001-0121 - 4,37 ha platībā, 

7058-003-0033 - 6,19 ha platībā, 7058-003-0061 - 5,39 ha platībā, 7058-008-0010 

- 6,88 ha platībā un 7058-010-0007 - 4,96 ha platībā, kuri atrodas Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā un kuru kopējā platība ir 31,44 ha. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola Pielikumā Nr. 5 uz 2 lapām. 

 

3. 

     Izskata Mirdzas Ozoliņas, dzīvo Ozolos 12, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, iesniegumu ar prasību izteikt savu attieksmi par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Ozoli 12”, kas sastāv no diviem zemes gabaliem 

un divām ēkām. 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 
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1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ozoli 12” ar kadastra 

numuru 7058–011–0094, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 

0,85 ha un divām ēkām un  atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā nr. 6 uz 1 lapas. 

 

 

5.§ 

Par valsts atbalstu I, II šķiras autoceļu sakārtošanai novada atbalstam un 

lūgumu satiksmes ministrijai 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

Izskata 2. šķiras ceļu sakārtošanas 2008. gada un 2009. gada programmu novadu 

atbalstam, no kuras redzams, ka neviens ceļš neskar Lubānas novadu. Lubānas 

novadam aktuāla ir 2. šķiras autoceļu sakārtošana un uzlabošana divos virzienos: 

V-843 ceļš Barkava – Lubāna posmā no Lubānas līdz Ošupei (apmēram 6 km); 

V-842 ceļš Lubāna – Upatnieki posmā no Lubānas līdz stādu audzētavai „Podiņi” 

(apmēram 5 km). 

Turpmākai Lubānas novada attīstībai ir nepieciešams uzlabot satiksmi ar Gulbeni kā 

reģionālo centru. Šī iemesla dēļ 1. šķiras autoceļa P-83 Lubāna – Dzelzava, kas 

savieno Lubānu ar autoceļu Madona – Gulbene, seguma uzlabošana jāveic vismaz 

līdz Liedeskrogam (novada robežai). 

Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 

sēdes (20.06.2008., protokols Nr. 8, 1.§), 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 

1. Lūgt Satiksmes ministriju 2009. gadā rast iespēju: 

    1.1. uzlabot ceļa V-843 Barkava - Lubāna posmu no Lubānas līdz Ošupei, to   

           noasfaltējot (apmēram 6 km); 

    1.2. uzlabot ceļa V-842 Lubāna - Upatnieki posmu no Lubānas līdz stādu     

           audzētavai „Podiņi”, to noasfaltējot (apmēram 5 km);  

    1.3. uzlabot 1. šķiras autoceļa P-83 Lubāna - Dzelzava posmu līdz            

           Liedeskrogam, to noasfaltējot (apmēram 10 km). 

2. Lūgt Vidzemes plānošanas reģiona vadību atbalstīt priekšlikumu. 

 

 

 

6.§ 

Par dzimtsarakstu nodaļas nolikumu 

Ziņo: M. Kotāne 

      

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  
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n o l e m j: 

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas Nolikumu. 

 

 

7.§ 

Par domes priekšsēdētāja vietnieka atvaļinājumu 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

Izskata domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa Strautiņa 19.06.2008. iesniegumu par 

ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu, 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 1 (Vilnis 

Strautiņš), 

n o l e m j: 

Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības Nolikuma Nr. 3 „Nolikums par darba 

samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (apstiprināts 

20.12.2007., protokols Nr. 5, 3.§, 3.p.) 3.4. punktu, piešķirt domes priekšsēdētāja 

vietniekam Vilnim Strautiņam ikgadējā atvaļinājuma divas kalendārās nedēļas, sākot 

no 2008. gada 1. jūlija līdz 14. jūlijam ieskaitot, par nostrādāto laiku no 17.03.2007. – 

16.03.2008.,  un divas kalendārās nedēļas un papildus atvaļinājumu vienu darba 

dienu, sākot no 2008. gada 15. jūlija līdz 29. jūlijam ieskaitot, par nostrādāto laiku no 

17.03.2008. – 16.03.2009., izmaksājot atvaļinājuma pabalstu amata algas apmērā. 

 

 

8.§ 

Informācija 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

Domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis iepazīstina deputātus ar Nolikumu ikgadējam 

konkursam „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008” un apņemas sagatavot materiālu uz 

nākošo domes sēdi 31. jūlijā par Lubānas pilsētas dalību konkursā. 

Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

 

9.§ 

Par sociālo dzīvokli 

Ziņo: I. Bodžs, A. Pliča 

 

Izpilddirektors Ivars Bodžs un Sociālā dienesta vadītāja Andra Pliča informē 

deputātus par nepieciešamību un iespējām veidot Sociālo dzīvokli kādā no  

pašvaldībai piederošajiem  dzīvokļiem (konkrēti dzīvoklī Oskara Kalpaka ielā 25,  

dz. 1, Lubānā, Lubānas novadā).  

Ir nepieciešams izstrādāt Nolikumu un piešķirt Sociālā dzīvokļa statusu. 

Deputāti vienojas jautājumu atkārtoti skatīt 31. jūlija domes sēdē pēc sagatavotā 

projekta iesniegšanas. 

Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieņemts. 
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10.§ 

Par grozījumiem novada domes amatpersonu un pašvaldības administrācijas 

darbinieku štatu sarakstā 

Ziņo: I. Bodžs 

 

Sakarā ar darba apjoma samazinājumu,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Vilnis Strautiņš), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 

nav,  

n o l e m j: 

Izdarīt grozījumus 2007. gada 20. decembra Lubānas novada domes lēmuma Nr. 3, 

3.§, (protokols Nr. 5), apstiprinātajā Nolikuma Nr. 3 „Nolikums par darba samaksas 

kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novadā” pievienotajā pielikumā „Lubānas 

novada domes amatpersonu un pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā 

un amatalgās”, izslēdzot amatu – vecākais grāmatvedis (kods -2411 02 ) ar 2008. gada 

1. jūliju. 

  

Sēdi slēdz plkst. 17.00. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 

 
 

 

 


