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SĒDES PROTOKOLS 

     Lubānā 

 

2008. gada 31. jūlijā         Nr. 9 

 

Sēdes sākums plkst.14.00 

 

 

Sēdē piedalās deputāti –Miķelis Gruzītis, Ingrīda Akmene, Artūrs Kuncis, Aivars Evelons, Guntis 

Stalbovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Laima Rēvele 

Sēdē nepiedalās deputāti – Irēna Kozlova (aizņemta pamatdarbā), Vilnis Strautiņš, Mārīte 

Kotāne, Aivars Kaļinovskis  

Sēdē uzaicināti piedalīties – novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, izpilddirektora 

vietnieks Egils Rēvelis, pašvaldības galvenā grāmatvede Ingrīda Logina 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis  

Sēdi protokolē – tehniskā sekretāre Sandra Līcīte 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par 2008. g. 1. pusgada pašvaldības budžeta izpildes rezultātiem. 

2. Par Lubānas novada pašvaldības 2007. gada publisko pārskatu. 

3. Par grozījumiem pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada budžetu”. 

4. Par Ceļu fonda līdzekļu izlietojumu. 

5. Par Lubānas pilsētas teritorijas plānojumu. 

6. Par Brīvības ielas posma no Meža ielas līdz Skolas ielai pārveidošanu par vienvirziena 

ielu. 

7. Par dzīvojamās telpas Klānu ielā 18 - 4 īres līguma pārslēgšanu. 

8. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

9. Zemes jautājumi. 

10. Par domes lēmuma (29.05.2008., prot. Nr. 6, 3.§, 2.3.p.) papildināšanu par telpu grupu 

dzēšanu, adreses maiņu. 

11. Par domes priekšsēdētāja Miķeļa Gruzīša atvaļinājumu. 

12. Iesniegumi. 

 
 

 

 

1.§ 

Par 2008. g. 1. pusgada pašvaldības budžeta izpildes rezultātiem 

Ziņo: Miķelis Gruzītis, Ingrīda Logina 

mailto:lubana@madona.lv
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Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 Akceptēt Lubānas novada pašvaldības 2008. gada 1. pusgada budžeta izpildes rezultātus. 

 

 

2.§ 

Par Lubānas novada pašvaldības 2007. gada publisko pārskatu 

Ziņo: Miķelis Gruzītis, Ingrīda Logina 

 

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

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 72. pantam, apstiprināt Lubānas novada 

pašvaldības 2007. gada publisko pārskatu. 

2. Saskaņā ar likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14. pantu, publisko pārskatu 

elektroniskā veidā iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai 

publicēšanai tās mājas lapā internetā, vienu pārskata eksemplāru izsniegt Lubānas 

pilsētas bibliotēkai publiskai lietošanai, kā arī pārskata saīsināto variantu publicēt 

vietējā laikrakstā „Lubānas Ziņas”. 

 

 

3.§ 

Par grozījumiem pašvaldības Saistošajos noteikumos  

Nr. 4 „Par 2008. gada budžetu”  

Ziņo: Miķelis Gruzītis, Ingrīda Logina 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46. pantu un likumu „Par pašvaldību 

budžetiem”, 

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada budžetu”: 

Palielināt ieņēmumu plānu 19.329 ieņēmumu kods 

Norēķini ar Madonas rajona padomi par      +6 260  

Interaktīvās apmācības iekārtu iegāde vispārizglītojošās skolās. 

 

Palielināt izdevumu plānu       +6260 

Vidusskolai 09.210.vald.funkc.kods 5200. izd. kods    + 3130 

(interaktīvās apmācības iekārtas) 

Meirānu Kalpaka pamatskola 09.210. vald. funkc. kods 5200. izd. kods +3130 

(interaktīvās apmācības iekārtas) 

2. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. 

gada budžetu””. 

3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46. pantam: 
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 Saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada 

budžetu””, triju darbdienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

 Saistošie noteikumi Nr. 10 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada 

budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

 

4.§ 

Par Ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 

Ziņo: Miķelis Gruzītis, Ingrīda Logina 

 

 Pamatojoties uz 28.07.2008. Finanšu komitejas lēmumu (28.07.2008., prot. Nr. 12; 2.§), 

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 Izdarīt grozījumus 2008. gada 29. maija Lubānas novada domes lēmumā (prot. Nr. 6; 2.§; 

2.4. p.) „Par lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanas izdevumiem”, nosakot, ka kopējās izmaksas 

lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanai no ceļu fonda līdzekļiem ir: 

- Meirānu ielā – Ls 2385 (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit lati); 

- Ozolu ielā un Baložu ielā – Ls 2127 (Divi tūkstoši viens simts divdesmit septiņi lati). 

 

 

 

5.§ 

Par teritorijas plānojumu 

Ziņo: Egils Rēvelis 

 

 Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona atzinumu „Par Lubānas pilsētas teritorijas 

plānojumu līdz 2020. gadam” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.10.2004. Noteikumu 

Nr. 83 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43. punktu, 
 

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

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

1. Atcelt Lubānas novada domes 2008. gada 15. maija lēmumu (protokols Nr. 5, 1.§) „Par 

„Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma” galīgās redakcijas apstiprināšanu”. 

2. Izstrādāt „Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma” galīgo redakciju atbilstoši Vidzemes 

plānošanas reģiona izstrādes procedūras un satura izvērtējumā norādītajam. 

3. Nodrošināt iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto 

„Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma” redakciju, iespēju iepazīties ar šī plānojuma 

galīgo redakciju laikā no 1. augusta līdz 25. augustam. 

4. Sagatavot „Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma” galīgo redakciju apstiprināšanai 

Lubānas novada domes sēdei 2008. gada 28. augustā. 
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6.§ 

Par Brīvības ielas posma no Meža ielas līdz Skolas ielai 

pārveidošanu par vienvirziena ielu 

Ziņo: Miķelis Gruzītis 

 

 M. Gruzītis: Lubānas pilsētas Brīvības iela ir šaura un transporta kustība divos virzienos ir 

apgrūtinoša. Šai ielai nav trotuāru un gājēji pārvietojas pa brauktuvi. Tas viss rada avārijas 

situācijas. Tāpēc, lai uzlabotu satiksmes drošību Brīvības ielā ielas posmu no Meža ielas līdz 

Skolas ielai būtu nepieciešams pārveidot par vienvirziena ielu. 

 J. Mitjakovs: Neiesaku to darīt, jo tad papildus slodze būs Skolas ielai, pa kuru uz 

bērnudārzu dodas māmiņas ar bērniem. 

 A. Kuncis: Arī pa Brīvības ielu bērni dodas uz bērnudārzu un skolu. Tā kā ielas kvalitāte 

minētajā posmā nav kvalitatīva automašīnu kustība apdraud viņu drošību.  

Domes priekšsēdētājs ierosina balsot par abiem variantiem. 

 Par Brīvības ielas posma no Meža ielas līdz Skolas ielai pārveidošanu par vienvirziena 

ielu, „PAR” balso 2 (Miķelis Gruzītis, Artūrs Kuncis),  

 Par Brīvības ielas posma no Meža ielas līdz Skolas ielai nepārveidošanu par vienvirziena 

ielu, „PAR” balso 5 (Juris Mitjakovs, Guntis Stalbovs, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Inesīte 

Skrauča),  

„ATTURAS”- 3 (Aivars Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele). 

 

Tā kā neviens no variantiem nesaņem balsu vairākumu, lēmums netiek pieņemts. 

 

 

7.§ 

Par dzīvojamās telpas Klānu ielā 18 - 4 īres līguma pārslēgšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

 

 Izskata Rolanda Pelša iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, ka: 

 dzīvoklis Lubānā, Klānu ielā 18 - 4, pēc īrnieces Valentīnas Pelšas nāves 2001. gada 

29. janvārī, nebrīdinot viņas dēlu Rolandu Pelšu, 2006.gadā tika izīrēts Andrejam 

Krēsliņam.  

 Andrejs Krēsliņš no īres līguma noslēgšanas brīža nav veicis īres maksājumus; 

 saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” normām pilngadīgam ģimenes loceklim 

īrnieka nāves gadījumā ir tiesības prasīt īres līguma pārslēgšanu uz sava vārda un nav 

atrunāts termiņš, kurā tas jāizdara, 

 

atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars Evelons, Ingrīda 

Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis Stalbovs), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Artūrs Kuncis),  n o l e m j: 

1. Pamatojoties uz LR likuma Par dzīvojamo telpu īri” 282. panta 1. daļu, kur teikts, ka 

izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus 

nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja lietot 

dzīvojamo telpu saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem, lauzt 

īres līgumu uz dzīvojamo telpu Lubānā, Klānu ielā 18- 4 ar Andreju Krēsliņu, personas 

kods XXXXXX, ierādot citu dzīvojamo telpu. 

2. Pamatojoties uz LR likuma Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, kur teikts, ka īrnieka nāves 

gadījumā, pilngadīgs ģimenes loceklis ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 
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noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus, noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas Lubānā, Klānu ielā 18- 4, īri ar 

Rolandu Pelšu, personas kods XXXXXX. 

 

 

8.§ 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

 Izskata Edgara Ikaunieka, dzīvo Ozolu ielā 5- 2, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā, 18.07.2008. iesniegumu ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu Barkavas ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, kurš sastāv no zemes 

gabala ar kopējo platību 1360 m² un trīs ēkām. 

 

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

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Barkavas ielā 12, Lubānā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā ar kadastra numuru 7013–004–0023, kurš sastāv no zemes 

gabala 1360 m² platībā un trim ēkām par nekustamā īpašuma pirkuma summu Ls 5900 (pieci 

tūkstoši deviņi simti latu). 

 

 

9.§ 

Zemes jautājumi 

Ziņo: Guntis Stalbovs 

 

1. 

1. Izskata Astras Skaidrītes Goldbergas, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Melnalkšņos”, 

27.06.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/162) par nosaukuma maiņu īpašumam. 

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

ka pašvaldības administratīvajā teritorijā ir divi īpašumi ar vienādiem nosaukumiem, 

pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

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

zemesgabaliem apstiprina pašvaldības dome, pamatojoties uz MK „Adresācijas noteikumu” 

8. punktu, kur teikts, ka pašvaldība piešķir un maina adreses, ņemot vērā Astras Skaidrītes 

Goldbergas personīgo iesniegumu,  

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7058-004-0035 8,84 ha platībā mainīt nosaukumu 

un adresi no „Melnalkšņi” uz „Melnalkšņu mājas”.  

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) viena 

mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
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2. 

1. Izskata Liānas Percevas, dzīvo Rīgā, Sliežu ielā 33-13, pilnvarotās personas Ludviga 

Košina, dzīvo Rīgas rajona Babītes pagasta Piņķos, Mētru ielā 6, 17.06.2008. iesniegumu 

(reģ. 26.06.2008., reģ. Nr. 1-11/301) par nosaukuma maiņu īpašumam. 

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju 

izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19. pantu, kur teikts, ka nosaukumus 

zemesgabaliem apstiprina pašvaldības dome, ņemot vērā Ludviga Košina personīgo 

iesniegumu,  

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

  nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru pamatgabalam 7058-001-0114, 2. zemes 

vienībai 7058-001-0121, 3. zemes vienībai 7058-003-0033, 4. zemes vienībai 7058-003-0061, 5. 

zemes vienībai 7058-008-0010, 6. zemes vienībai 7058-010-0007, 31,44 ha kopplatībā, mainīt 

nosaukumu no „Rema 1” uz „Pipari 1”.  

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) 

viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

3. 

1. Izskata Natālijas Sļotovas, dzīvo Jelgavā, Zirgu ielā 40, pilnvarotās personas Ludviga 

Košina, dzīvo Rīgas rajona Babītes pagasta Piņķos, Mētru ielā 6, 17.06.2008. iesniegumu 

(reģ. 26.06.2008., reģ. Nr. 1-11/300) par nosaukuma maiņu īpašumam. 

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

pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19. pantu, kur teikts, ka nosaukumus zemesgabaliem 

apstiprina pašvaldības dome, ņemot vērā Ludviga Košina personīgo iesniegumu,  

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

 nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru pamatgabalam 7058-010-0039, 2. zemes 

vienībai 7058-010-0074, 3. zemes vienībai 7058-019-0058, 33,51 ha kopplatībā, mainīt 

nosaukumu no „Logos” uz „Pipari 2”.  

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) viena 

mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

4. 

1. Izskata Jura Kokara, dzīvo Lubānas novada Lubānā, Latgales ielā 13, 27.06.2008. 

iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/160) par zemes ierīcības projekta izstrādi. 

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

ņemot vērā Jura Kokara personīgo iesniegumu,  
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atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 papildināt 30.04.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr. 4, 10.§. 1.d. 2.p. ar šādu tekstu: 

„Sešu mēnešu laikā, izstrādājot zemes ierīcības projektu, veikt nekustamā īpašuma „Ievāji 2” 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. 

Zemes ierīcības projektu iesniegt apstiprināšanai pašvaldībā, atbilstoši „Zemes ierīcības likuma” 

19. un 20.p. prasībām.”.    

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) viena 

mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

5. 

1. Izskata Bertolda Krēsliņa, dzīvo Lubānas novada Lubānā, Barkavas ielā 33, pilnvarotās 

personas Ilzītes Krēsliņas, dzīvo Lubānas novada Lubānā, Stacijas ielā 4-10, 09.07.2008. 

iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/173) par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai Barkavas 

ielā 33. 

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

Lubānas novada pašvaldība konstatēja: 

  zemes gabals Lubānā, Barkavas ielā 33 piekrīt valstij, sakarā ar to, ka Bertolds Krēsliņš 

 uz zemes izpirkšanu nepieteicās; 

 uz zemes īpašuma tiesību atjaunošanu bija pieteicies Ziedonis Ozoliņš, sakarā ar to, ka 

 netika iesniegti visi mantošanas tiesības pierādoši dokumenti, zemes komisija pieņēma 

 lēmumu zemes īpašuma tiesības Ziedonim Ozoliņam neatjaunot;  

 uz zemesgabala Barkavas ielā 33 atrodas Bertoldam Krēsliņam piederošas ēkas un būves, 

 kuras nav nostiprinātas Zemesgrāmatā; 

 ēkām un būvēm funkcionāli piesaistītā zemes platība – 1969 m². 

3. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par 1937. gada 22. decembra 

Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” 7. pantu, ņemot vērā 

Ilzītes Krēsliņas personīgo iesniegumu,  

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

  noteikt ēku un būvju Lubānas novada Lubānā, Barkavas ielā 33 īpašuma tiesību 

nostiprināšanai nepieciešamo zemes platību – 1969 m². 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) viena 

mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

6. 

1. Izskata Astras Skaidrītes Goldbergas, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Melnalkšņos”, 

27.06.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/163) par samaksas samazinājumu izpērkamai zemei 

„Melnalkšņu mājas”. 

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

pamatojoties uz 23.05.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par 
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maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos” 8.p., ņemot vērā LR VZD 

Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 19.06.2008. kadastra izziņu Nr. 11-33.3 VD/230,  

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

noteikt samaksas samazinājumu par izpērkamo zemi Astrai Skaidrītei Goldbergai, 

personas kods XXXXXX, saimniecībai „Melnalkšņu mājas”, kadastra numurs 7058-004-0035, 

8,84 ha: 

 sakarā ar darba stāžu lauksaimniecībā – 37 pilni gadi, noteikt samaksas samazinājumu 25% 

apmērā;  

 par zemes lietošanas ilgumu no 1996. gada oktobra – pilni 11 gadi – noteikt samaksas 

samazinājumu par katru pilnu gadu 2% apmērā, t.i., - 22 % apmērā; 

 noteikt kopējo samaksas samazinājumu 47% apmērā, t.i., samazināt maksu par izpērkamo 

zemi no 2641,00 Ls uz 1399,73 Ls. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) viena 

mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

  

7. 

1. Izskata Miķeļa Gruzīša, dzīvo Lubānā, Ozolu ielā 5-4, 18.07.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 1-

22/183) par samaksas samazinājumu izpērkamai zemei „Lettes”. 

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

pamatojoties uz 23.05.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 „Noteikumi par 

maksājumiem izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos” 8.p., ņemot vērā LR VZD 

Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 02.072008. kadastra izziņu Nr. 11-33-VD3/241,  

 

(Deputāts Miķelis Gruzītis kā ieinteresēta persona jautājuma pirmajā daļā balsošanā nepiedalās), 

atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars Evelons, Ingrīda 

Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis Stalbovs), 

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

noteikt samaksas samazinājumu Miķelim Gruzītim, personas kods XXXXXX, par 

saimniecības „Lettes” izpērkamajām zemes vienībām – kadastra numurs 7058-001-0103, 28,57 

ha un 7058-006-0038, 7,33 ha platībā:  

 par zemes vienības ar kadastra numuru 7058-001-0103 28,57 ha platībā lietošanas ilgumu no 

1999. gada jūnija – pilni 9 gadi – noteikt samaksas samazinājumu par katru pilnu gadu 2% 

apmērā, t.i., - 18 % apmērā; 

 par zemes vienības ar kadastra numuru 7058-006-0038 7,33 ha platībā lietošanas ilgumu no 

2004. gada janvāra – pilni 4 gadi – noteikt samaksas samazinājumu par katru pilnu gadu 2% 

apmērā, t.i., - 8 % apmērā; 

 sakarā ar darba stāžu lauksaimniecībā - 26 pilni gadi, noteikt samaksas samazinājumu 25% 

apmērā; 

 noteikt kopējo samaksas samazinājumu, t.i., samazināt maksu par izpērkamo zemi no 8551,00 

Ls uz 5334,65 Ls. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010) viena 

mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
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8. 

1. Izskata jautājumu par līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda izveidošanu Lubānas novada 

Lubānas pilsētā. 

2. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 352 19.05.2008. „Līdzvērtīgās zemes kompensācijas 

fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda 

tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes 

īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”,  

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

izveidot Lubānas novada Lubānas pilsētā līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondu. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
 

9. 

1. Izskata jautājumu par platības noteikšanu valstij piekrītošajiem zemes gabaliem Lubānas 

novada Lubānā, Meirānu ielā 2A. 

2. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, ka VAS „Valsts nekustamie 

īpašumi” vēlas reģistrēt Zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemes 

gabalus Meirānu ielā 2A, un ir nepieciešams noteikt zemes gabalu platības,  

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

noteikt platību valstij piekrītošajiem zemes gabaliem Lubānas novada Lubānā, Meirānu ielā 2A –  

2.1. zemes vienībai ar kadastra numuru 7013-005-0055 – 5268 m²; 

2.2. zemes vienībai ar kadastra numuru 7013-005-0104 – 1616 m²; 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

 

 

 

10.§ 

Par domes lēmuma (29.05.2008., prot. Nr. 6, 3.§, 2.3.p.) 

papildināšanu par telpu grupu dzēšanu, adreses maiņu 

Ziņo: Egils Rēvelis 

1. Izskata Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Adrešu reģistra 03.07.2008. 

iesniegto informāciju par adresācijas objektiem. 

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

pamatojoties uz 27.08.2002. MK noteikumu „Adresācijas noteikumi” 23. punktu, kur teikts, 

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

 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

Stalbovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  n o l e m j: 
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papildināt 29.05.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr. 6, 3.§ 2.3.punktu ar apakšpunktiem 2.3.6., 

2.3.7. un 2.3.8. šādā redakcijā: 

„2.3.6. dzēst telpu grupas Nr. 1 un Nr. 2 Indrānu pagasta Meirānu ciema Stacijas ielā 1; 

2.3.7. dzēst telpu grupas Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 un Nr. 8 Indrānu pagasta 

Meirānu ciema Stacijas ielā 2; 

2.3.8. dzēst telpu grupas Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr.5  un Nr. 6 Indrānu pagasta Meirānu ciema 

Stacijas ielā 3;”. 

Papildināt 29.05.2008. sēdes lēmumu, protokols Nr. 6, 3.§ 1.p. ar apakšpunktu 2.7. šādā 

redakcijā: 

2.7. sakarā ar adrešu precizēšanu ēkām uz zemesgabala Lubānā, Tilta ielā 14, kadastra numurs 

7013-002-0143, noteikt adresi: administratīvai ēkai (kadastra apzīmējums 7013-002-0143-001) 

Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas novads;  

klubam (kadastra apzīmējums 7013-002-0143-002) Tilta iela 14, Lubāna, Lubānas novads; 

mainīt saimniecības ēkai (kadastra apzīmējums 7013-002-0143-004) adresi no Oskara Kalpaka 

iela 6 uz Tilta iela 14, Lubānā, Lubānas novadā. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

 

 

11.§ 

Par novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

Ziņo: Miķelis Gruzītis 

 

Izskata domes priekšsēdētāja Miķeļa Gruzīša 24.07.2008. iesniegumu (Reģ. Nr. 1-22/192) 

par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.  

 

Deputāts Miķelis Gruzītis kā ieinteresēta persona jautājuma pirmajā daļā balsošanā nepiedalās, 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars Evelons, Ingrīda 

Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis Stalbovs), 

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

 Piešķirt domes priekšsēdētājam Miķelim Gruzītim ikgadējo atvaļinājuma 4 (četras) 

kalendārās nedēļas un pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības Nolikuma Nr. 3 „Nolikums 

par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (apst. 

20.12.2007., prot. Nr. 5; 3.§ 3.p.) 3.4. punktu, papildus atvaļinājumu - 11 darba dienas no 2008. 

gada 4. augusta līdz 15. septembrim (ieskaitot), par laiku no 19.06.2007. - 18.06.2008., 

izmaksājot atvaļinājuma pabalstu amata algas apmērā.  

Atvaļinājuma laikā M. Gruzītim saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un Valsts kasē. 

 
 

 

12.§ 

Iesniegumi 

Ziņo: Miķelis Gruzītis 

1. 

Par Lubānas novada pašvaldības  

Pateicības piešķiršanu 

1. Izskata vienpadsmit personu (Inita Ceimere, Inesīte Skrauča, Anita Putniņa u.c.) 

parakstītu iesniegumu par Pateicības piešķiršanu Lubānas mežniecības mežsargam Raisai 

Romānei par meža nozarē nostrādātajiem 40 gadiem un iegūto augstāko izglītību. 

 Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,  
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atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 Piešķirt Lubānas mežniecības mežsargam Raisai Romānei, personas kods XXXXXX, 

dzīvo Ērgalas ielā 10, Lubānā, Lubānas novada pašvaldības Pateicību par ilggadīgu ieguldījumu 

sabiedrības un iedzīvotāju labā. 

 Kopā ar Lubānas novada pašvaldības Pateicību pasniegt dāvanu Ls 50,- (piecdesmit lati) 

pēc nodokļu nomaksas.  

 Uzdot priekšsēdētāja vietniekam Vilnim Strautiņam Lubānas novada pašvaldības 

Pateicību R.Romānei pasniegt 2008. gada 26. augustā.  

 

2. Izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Gunta Stalbova 

priekšlikumu par Atzinības raksta piešķiršanu organizācijai „Ungdom i Oppdrag- y wam 

Norway Missions Adventures”. 

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 Piešķirt Lubānas novada pašvaldības Atzinības rakstu organizācijai „Ungdom i Oppdrag- 

y wam Norway Missions Adventures” par piedalīšanos pilsētas labiekārtošanā. 

 

2. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Līgai Kampānei 

un viņas nepilngadīgajam dēlam Ingum Podniekam 

 Izskatīts Aleksandra Goršanova, personas kods XXXXXX, dzīvo Lubānā Parka ielā 9 - 

17, 22.07.2008. atkārtots iesniegums ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu Stacijas ielā 14 - 5 

Līgai Kampānei un viņas dēlam Ingum Podniekam, kuri tur, pamatojoties uz dzīvokļa īpašnieka 

A. Goršanova mutisku atļauju, deklarējuši dzīvesvietu 2004. gada 23. aprīlī. 

Izvērtējot pieejamo informāciju, konstatēts, ka: 

- iesniegumi par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Līgai Kampānei un viņas dēlam no A. 

Goršanova saņemti arī 2005. gada 1. novembrī un 2008. gada 4. februārī; 

- 04.02.2008. iesniegumam pievienota SIA „Lubānas KP” izziņa par komunālo 

pakalpojumu parādiem, kurā norādīts, ka Līgai Kampānei, kura dzīvo Stacijas ielā 14 - 5, 

Lubānā uz 2008.gada 1.februāri parāds par komunālajiem pakalpojumiem ir Ls 112,72; 

- 15.02.2008. pašvaldība nosūtījusi L. Kampānei vēstuli ar lūgumu sniegt paskaidrojumu 

par saistību nepildīšanu sakarā ar deklarēto dzīvesvietu; 

- nekādus rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus no L. Kampānes pašvaldība nav 

saņēmusi, kā arī pašvaldības administrācijas darbiniekiem nav izdevies satikt L. Kampāni 

deklarētajā dzīvesvietā; 

- A. Goršanovs apgalvo, ka L. Kampāne jau kopš 2005. gada dzīvo un strādā Anglijā;  

- pašvaldības rīcībā nav L. Kampānes faktiskās dzīvesvietas adreses. 

 

 Pamatojoties uz 11.02.2003. MK noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kurā noteikts, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu 

pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu,  
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atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs Kuncis, Aivars 

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

 Anulēt Līgas Kampānes, personas kods XXXXXX, un viņas nepilngadīgā dēla Ingusa 

Podnieka, personas kods XXXXXX, deklarēto dzīvesvietu Stacijas ielā 14 - 5, Lubānā, Lubānas 

novads, Madonas rajons. 

 

 

3. 

 Izskata Aigara Babra, personas kods: 020287- 12157, 09.07.2008. iesniegumu par iespēju 

noņemt dienesta dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošajam dzīvoklim Brīvības ielā 9- 18, 

Lubānā. 

 

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

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

 Noraidīt Aigara BABRA, personas kods XXXXXX, lūgumu noņemt dienesta dzīvokļa 

statusu dzīvoklim Brīvības ielā 9 - 18 (Statuss piešķirts Lubānas pilsētas domes 31.05.2007. sēdē, 

prot. Nr. 5; 2.§ 3.p.). 

 

 

4. 

 Izskata „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra” 23.07.2008. iesniegumu (reģ.  

Nr. 1-13/ 344) par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. 

 

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

Evelons, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Inesīte Skrauča, Guntis 

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

 

 Apstiprināt „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra” maksas pakalpojumus: 

1. Morga- saldētavas izmantošana (1 diena)    Ls 3,25 

 (sociālās aprūpes klientiem bez maksas) 

2. Automašīnas Škoda Octavia transporta pakalpojumi (1 km)  Ls 0,25 

 

 

Sēde slēgta plkst. 17.00 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:    Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:        Sandra Līcīte 

 

Parakstīts ________________________________ 

 


