
 
 

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 

 

25.09.2008.        Lubānā    Nr. 11 

 

SĒDI SĀK plkst.14.00 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis.  

Sēdē piedalās deputāti - Aivars Kaļinovskis, Ingrīda Akmene, Juris Mitjakovs, Mārīte 

Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Aivars Evelons. 

Sēdē nepiedalās deputāti – Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Anita Slucka,  Tālis 

Salenieks, Vilnis Strautiņš. 

Sēdē uzaicināti piedalīties – SIA „Lubānas KP” vadītājs Ilgvars Ivanovs, novada 

pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs. 

Sēdi protokolē – Diāna Krieva. 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm un SIA „Lubānas KP” gatavību 

nākamajai apkures sezonai. 

2. Par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu. 

3. Par piedalīšanos ES atklātu projektu konkursā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”. 

4. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

5. Par Administratīvās komisijas nolikumu. 

6. Zemes jautājumi. 

 

 

1.§ 

Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm un SIA „Lubānas KP” 

gatavību nākamajai apkures sezonai 

Ziņo: M.Gruzītis, I.Bodžs, I.Ivanovs 

 

     Novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis informē deputātus par LPS 

komitejas sēdi, kurā risināmas novada veidošanas problēmas. Š.g. 1. oktobrī 

paredzēto LPS domes sēdi.  

     SIA „Lubānas KP” vadītājs Ilgvars Ivanovs sniedz informāciju par uzņēmuma 

gatavību jaunajai apkures sezonai, noslēgtajiem līgumiem par kurināmā iegādi, jauno 

izcenojumu siltuma piegādei un lielākajiem parādniekiem, kuri nav samaksājuši par 

patērēto siltumu.  
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2.§ 

Par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

 

2.1. Par grozījumiem Lubānas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

2008. gada budžetu” un saistošo noteikumu Nr. 14 „Par grozījumiem Lubānas novada 

domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada budžetu”” pieņemšana. 

 

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

budžetiem”, Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 no 23.09.2008., 1.§), 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

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

budžetu”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

2008. gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr. 14 „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. 14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

 

2.2. Par degvielas patēriņa limita palielināšanu. 

 

     Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 no 23.09.2008., 4.§, 

1.p.), par degvielas patēriņa limita palielināšanu Lubānas kultūras nama saimniecības 

pārzinim, 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Palielināt degvielas patēriņa limitu Lubānas kultūras nama saimniecības pārzinim par 

300 l (trīs simtiem litriem). 

 

2.3. Par maksājumu par ēdināšanas pakalpojumu pārmaksu. 

 

     Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 no 23.09.2008., 

3.§),  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 
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Unai Vāverei, personas kods XXXXXX, izveidojušos pārmaksu par ēdināšanas 

pakalpojumiem Meirānu Kalpaka pamatskolā izslēgt no saņemto avansa maksājumu 

sastāva un iekļaut pašvaldības kārtējā gada ieņēmumos Ls 0,87 (nulle lati, 87 santīmi) 

apmērā. 

 

2.4. Par mācību maksu sociālo zinību skolotājam. 

     Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 no 23.09.2008., 4.§, 

2.p.),  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Apmaksāt studiju mācību maksu un pārskaitīt 750 Ls (septiņi simti piecdesmit latus) 

Latvijas  Universitātei par Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagoģes Līgas Ūdres, 

personas kods XXXXXX, dzīvo Parka ielā 22 – 12, Lubānā, Lubānas novadā,  

Madonas rajonā, studijām Latvijas  Universitātē 2. līmeņa profesionālo studiju 

programmā „Sociālo zinību skolotājs” no Meirānu Kalpaka  pamatskolas izdevumu 

tāmes.  

 

 

3.§ 

Par piedalīšanos ES atklātu projektu konkursā „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” 

Ziņo: M. Gruzītis 

     Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis iepazīstina deputātus ar iespēju piedalīties ES 

atbalstītā atklātu projektu konkursā, pasākumam „Pakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.525, aktivitātē 7.2. 

vietējās nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu 

būvniecība vai rekonstrukcija.  

Deputāte Ingrīda Akmene ierosina pieņemt lēmumu par līdzvērtīga projekta 

sagatavošanu „Meirānu tautas nama renovācijai”, par atbildīgo personu nozīmējot 

Lubānas novada domes priekšsēdētāju Miķeli Gruzīti, jautājumu izskatot kādā no  

nākošajām domes sēdēm.   

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

1. Sagatavot projektu „Lubānas pilsētas kluba ēkas rekonstrukcija” par kopīgo 

summu Ls 167 508 (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņi 

lati) kur attiecināmo izmaksu summa ir Ls 140 000 (viens simts četrdesmit 

tūkstoši latu) ar atbalsta intensitāti 75% no atbalstāmo izmaksu summas. 

2. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Ls 105 000 (viens simts pieci tūkstoši) 

no Valsts kases uz laiku no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada  

30. decembrim ar gada procentu likmi 7,75% ar atmaksas termiņu – 5 gadi ar 

atlikto maksājumu, pamatsummas atmaksu sākot ar 2010. gadu. 

3. Līdzfinansējumu Ls 62 508 (sešdesmit divi tūkstoši pieci simti astoņi  lati) 

nodrošināt no novada izveidošanai piešķirtās dotācijas. 

4. Par projekta sagatavošanu līgumu slēgt ar nodibinājumu „Vidzemes attīstības 

aģentūra”. 
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4.§ 

Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu 

Ziņo: M. Gruzītis 

1. 

     Izskata Laimdotas Andersones, dzīvo Raiņa ielā 37a – 5, Madonā, iesniegumu ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu ar kadastra numuru 7013–004–0041, 1264 m² platībā, kurš atrodas Oskara 

Kalpaka ielā 18, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā.  

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 no 23.09.2008., 2.§, 

1.p.),  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru  

7013–004–0041, 1264 m² platībā, kurš atrodas Oskara Kalpaka ielā 18, Lubānā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

 

2. 

      Izskata Laimdotas Andersones, dzīvo Raiņa ielā 37a – 5, Madonā, iesniegumu ar 

lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru 7013–004–0042, 919 m² platībā, kurš atrodas Oskara Kalpaka ielā 18A, 

Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 14 no 23.09.2008., 2.§, 

2.p.),  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru  

7013–004–0041, 919 m² platībā, kurš atrodas Oskara Kalpaka ielā 18A, Lubānā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

 

 

5.§ 

Par administratīvās komisijas Nolikumu 

Ziņo: M. Gruzītis 

     Dome iepazīstas ar Administratīvās komisijas nolikumu, kas izskatīts komisijas 

sēdē (protokols Nr. 5, no 22.09.2008., 1.§) un deputāta Miķeļa Gruzīša iesniegtos 

nolikuma grozījumus.  

Jautājuma izskatīšanu atliek uz nākošo domes sēdi. 

Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

 

 

6.§ 

Zemes jautājumi 

Ziņo: M. Gruzītis, G. Stalbovs 
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Par lauku apvidus zemes piekritību Lubānas novada pašvaldībai un lauku 

apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai 

1.  
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļu, kur teikts, ka uz pašvaldības vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidu zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskajām 

personām tika izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar „Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma” 25. panta 1. daļu, un par kuru ir noslēgti zemes nomas līgumi, 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Lubānas novada pašvaldībai piekrīt šādas zemes vienības, uz kurām zemes lietotājiem 

tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības un par kurām ir noslēgti zemes nomas līgumi: 

1.1. „Kastaņi 1”, kadastra numurs 7058-010-0066, platība – 7,4 ha; 

1.2. „Mala”, kadastra numurs 7058-011-0145, platība – 0,5 ha; 

1.3. „Kalnastradi”, kadastra numurs 7058-012-0057, platība – 3,5 ha; 

1.4. „Visagals 1”, kadastra numurs 7058-019-0022, platība – 1,9 ha, 2.zemes vienībai 

kadastra numurs 7058-019-0077, platība – 3,1 ha;  

1.5. „Visagals 2”, kadastra numurs 7058-019-0021, platība – 1,0 ha;  

1.6. „Ošlejas 2”, kadastra numurs 7058-016-0225, platība – 0,7 ha;  

1.7. „Brodiņi 2”, kadastra numurs 7058-004-0161, platība – 3,3 ha;  

1.8. „Jauncepurītes 1”, kadastra numurs 7058-005-0105, platība – 0,3 ha;  

1.9. „Ozolkalns”, kadastra numurs 7058-004-0038, platība – 4,5 ha;  

1.10. „Egļusala”, kadastra numurs 7058-016-0135, platība – 0,1 ha;  

1.11. „Ozoli 13”, kadastra numurs 7058-011-0105, platība – 0,5 ha;  

1.12. „Cepurītes 4”, kadastra numurs 7058-005-0064, platība – 1,2 ha;  

1.13. „Zemturi”, kadastra numurs 7058-011-0045, platība – 0,5 ha;  

14. „Sauleskalns”, kadastra numurs 7058-004-0082, platība – 2,0 ha, 2.zemes vienībai 

kadastra numurs 7058-004-0089, platība – 4,4 ha;  

1.15. „Baltaiskrogs 3”, kadastra numurs 7058-011-0151, platība – 1,4 ha;  

1.16. „Vāverēni”, kadastra numurs 7058-016-0252, platība – 1,3 ha;  

1.17. „Jaunkalniņi”, kadastra numurs 7058-012-0062, platība – 1,85 ha;  

1.18. „Baltaiskrogs 2”, kadastra numurs: 7058-011-0163, platība – 0,4 ha;  

1.19. „Pagalmiņu mājas”, kadastra numurs 7058-016-0094, platība – 1,0 ha;  

1.20. „Viškas 1”, kadastra numurs 7058-010-0056, platība – 2,4 ha;  

1.21. „Viškas 2”, kadastra numurs 7058-010-0058, platība – 2,4 ha;  

1.22. „Bērzi”, kadastra numurs 7058-004-0079, platība – 1,8 ha.  

 

2.  
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 453 

„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” 2.punktu, kur teikts, ka zemes reformas pabeigšanai 

nododama zeme, kura ir neapbūvēta un nav iznomāta citām personām, pamatojoties 

uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta 4.¹ daļu, kur teikts, ka, ja personai tika 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības un tā neizmanto nomas pirmtiesības, bet uz zemes 
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gabala atrodas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemes gabala 

izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai, 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

2.1. sakarā ar to, ka zemes gabali nav sadalāmi, Lubānas novada pašvaldībai piekrīt 

šādas zemes vienības, uz kurām zemes lietotājiem tika izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības, uz zemes gabaliem virsū ir ēkas (būves), par kurām nav noslēgti zemes 

nomas līgumi: 

2.1.1. „Jaunītes 2”, kadastra numurs 7058-004-0046, platība – 0,7 ha; 

2.1.2. „Visagals”, 1.zemes vienībai kadastra numurs 7058-019-0042, platība – 0,25 

ha, 2.zemes vienībai kadastra numurs 7058-019-0043, platība – 0,3 ha; 

2.1.3. „Lauvas”, kadastra numurs 7058-013-0028, platība – 0,4 ha; 

2.1.4. „Adatas”, kadastra numurs 7058-012-0019, platība – 0,7 ha; 

2.1.5. „Pogas”, kadastra numurs 7058-016-0208, platība – 0,3 ha; 

2.1.6. „Bērzulejas”, kadastra numurs 7058-016-0062, platība – 1,1 ha; 

 

2.2. sakarā ar to, ka zemes nomas līgumi nav noslēgti un zemesgabali ir sadalāmi 

divās atsevišķās zemes vienībās, 

2.2.1. sadalīt divos atsevišķos īpašumos saimniecību „Lauberti 2”, kadastra numurs: 

7058-002-0016, 7,8 ha platībā -  

pirmais zemesgabals – zeme zem ēkām un būvēm ar platību – 0,2 ha, piešķirt 

nosaukumu „Lauberti 2”, kadastra numurs: 7058-002-0016, noteikt lietošanas mērķi: 

vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601),  

otrais zemesgabals – noteikt platību 7,6 ha, piešķirt nosaukumu: „Lauberti 3”, noteikt 

lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101). 

 

2.2.2. sadalīt divos atsevišķos īpašumos saimniecību „Kastaiņi”, kadastra numurs 

7058-010-0067, 4,5 ha platībā   

- pirmais zemesgabals – zeme zem ēkām un būvēm ar platību – 1,0 ha, piešķirt 

nosaukumu „Kastaiņi”, kadastra numurs 7058-010-0067, noteikt lietošanas mērķi - 

vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601),  

- otrais zemesgabals – noteikt platību 3,5 ha, piešķirt nosaukumu „Kastaiņi 2”, noteikt 

lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101), 

 

2.3. sakarā ar zemes gabalu sadalīšanu, Lubānas novada pašvaldībai piekrīt šādas 

zemes vienības, uz kurām zemes lietotājiem tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 

uz zemes gabaliem virsū ir ēkas (būves), un par kurām nav noslēgti zemes nomas 

līgumi: 

2.3.1. „Lauberti 2”, kadastra numurs 7058-002-0016, platība – 0,2 ha; 

2.3.2. „Kastaiņi”, kadastra numurs 7058-010-0067, platība – 1,0 ha; 

 

2.4. sakarā ar zemes gabalu sadalīšanu, zemes reformas pabeigšanai nodot šādas 

atdalītās neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības: 

2.4.1. „Lauberti 3”, platība – 7,6 ha; 

2.4.2. „Kastaiņi 2”, platība – 3,5 ha. 
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3.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 453 

„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” 14. punktu,  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3. panta 2. daļas 2. punktu vai 4¹. panta 2. daļas 5. punktu: 

3.1. „Lakstīgalas”, kadastra numurs 7058-016-0271, platība – 1,0 ha; 

3.2. „Dzērvenīte”, kadastra numurs 7058-011-0102, platība – 0,8 ha; 

3.3. „Filtri”, kadastra numurs 7058-016-0232, platība – 3,2 ha; 

(Uzziņas un Pielikumi par 3.1. līdz 3.3. punktiem Pielikumā Nr. 6) 

 

4. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 453 

„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” 2. punktu,  

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Zemes reformas pabeigšanai nodot šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības: 

4.1. „Zemzari”, kadastra numurs 7058-018-0003, platība – 4,0 ha; 

4.2. „Arņi”, kadastra numurs 7058-008-0012, platība – 11,0 ha; 

4.3. „Jaunmurri”, kadastra numurs 7058-017-0032, platība – 0,4 ha; 

4.4. „Straujupes”, kadastra numurs 7058-011-0167, platība – 0,13 ha;  

4.5. „Vizbuļi 3”, kadastra numurs 7058-004-0150, platība - 1,0 ha; 

4.6. „Grantiņi 1”, kadastra numurs 7058-018-0005, platība – 2,8 ha; 

4.7. „Pagasta mežs”, 1.zemes vienībai kadastra numurs 7058-001-0038, platība – 

10,24 ha, 2.zemes vienībai kadastra numurs 7058-013-0033, platība – 16,6 ha; 

4.8. „Piemineklis”, kadastra numurs 7058-003-0053, platība – 0,01 ha. 

 

5.  

1. Izskata jautājumu par zemes piešķiršanu lietošanā Lubānas novada pašvaldībai. 

2. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā to, ka uz 

zemes gabala atrodas pašvaldībai piederošas būves, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15. panta 1. daļu, kur teikts, ka pašvaldībai ir autonoma funkcija 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t.sk., notekūdeņu savākšanu, 

novadīšanu un attīrīšanu, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 2. daļas 1. punktu, 

kur teikts, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940. gada 

21. jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas nav 

pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi gadījumā, ja uz šīs zemes ir 

pašvaldībai piederošas ēkas vai būves, 
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Aivars Evelons, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt lietošanā Lubānas novada pašvaldībai (Reģistrācijas numurs: 90000054159, 

juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads) zemesgabalu 1,0 ha platībā 

ar kadastra numuru 7058-011-0025-8, sakarā ar to, ka uz zemesgabala ir pašvaldībai 

piederošas būves un zemesgabals nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

Zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Sūknētava”, noteikt lietošanas mērķi -

inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods: 1201).  

3. Zemes gabala skice Pielikumā Nr.7. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.40. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


