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SĒDES PROTOKOLS 

 

 

29.08.2008.        Lubānā    Nr. 10 

 

 

Sēdi sāk plkst.11.00 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Strautiņš.  

Sēdē piedalās deputāti - Aivars Kaļinovskis, Ingrīda Akmene, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte 

Skrauča. 

Sēdē nepiedalās deputāti – Miķelis Gruzītis (atvaļinājumā), Aivars Evelons,  Anita 

Slucka,  Tālis Salenieks (aizņemti pamatdarbā). 

Sēdē uzaicināti piedalīties – novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, 

pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Andra Pliča. 

Sēdi protokolē – Diāna Krieva. 

 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 

2. Par grozījumiem novada domes amatpersonu un pašvaldības administrācijas 

darbinieku štatu sarakstā. 

3. Par novada pašvaldības administrācijas ēkas siltumapgādes sistēmas izbūves 

darbu apmaksu. 

4. Par Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma gala redakciju. 

5. Par galvojumu SIA „Lubānas KP” kredīta ņemšanai. 

6. Par patvaļīgu būvniecību īpašumā „Tanenbergi”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā. 

7. Par dzīvokļa izīrēšanu. 

8. Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi”. 

9. Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālajiem pabalstiem 

Lubānas novadā”. 

10. Zemes jautājumi. 

11. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

12. Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada budžetu”.  
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1.§.  

Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm 

Ziņo: V. Strautiņš, I. Bodžs 

    

     Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē deputātus par problēmām, kuras 

radušās ar uzņēmumu, kuram bija jāveic Meirānu Kalpaka skolas siltināšanas darbi. 

Darbi nav sākušies un šogad arī reāli nesāksies.  

     Ir izsludināts iepirkums Jauno kapu ceļa remontam. Parakstīts pieņemšanas akts 

bērnudārza „Rūķīši” grupiņas remontam.  

     Deputāti vienojas noteikt Miķeļdienas gadatirgus dienu ar pašvaldības izdotu 

rīkojumu.  

    Tiek apspriests jautājums par pašvaldības ceļu greiderēšanu.  

    Priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Strautiņš pārrunā jautājumus par ES fondiem, par 

Lielo Talku 13.septembrī, par SIA „Lubānas KP” gatavību ziemas apkures sezonai.  

 

  

2.§. 

Par grozījumiem novada domes amatpersonu un pašvaldības administrācijas 

darbinieku štatu sarakstā 

Ziņo: I. Bodžs 

 

     Sakarā ar darba apjoma samazinājumu,  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

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

(protokols Nr. 5), apstiprinātā 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 – apkopēja (Baložu ielā 2), (kods - 913202 ) ar  

2008. gada 1. augustu. 

 

 

3.§. 

Par novada pašvaldības administrācijas ēkas siltumapgādes sistēmas izbūves 

darbu apmaksu 

Ziņo: I. Bodžs 

 

     Lai nodrošinātu pašvaldības administratīvās ēkas siltuma apgādi, izbūvējot 

radiatoru apkures sistēmu un uzstādot siltuma sūkni, nepieciešams finansējums Ls 

15755,48 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit piecu latu, 48 santīmu) 

apmērā. Līdzekļus iespējams aizņemties no mērķdotācijas novada pašvaldības 

infrastruktūras attīstībai, jo paredzētie līdzekļi kultūras nama Lubānas pilsētā 

remontam šogad netiek apgūti pilnā apmērā. 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 
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1. Apmaksāt pašvaldības administratīvās ēkas siltumapgādes sistēmas ierīkošanas 

izdevumus no mērķdotācijas novada pašvaldības infrastruktūras attīstībai līdzekļiem. 

2. Samazināt kultūras nama Lubānas pilsētā izdevumu tāmi par Ls 16 000 (sešpadsmit 

tūkstošiem latu). 

 

4.§. 

Par Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma gala redakciju 

Ziņo: I. Bodžs 

     

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un saskaņā 

ar Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi” 41. punktu, 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Apstiprināt „Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma” galīgo redakciju, kas 

sagatavota atbilstoši veiktajiem precizējumiem pēc institūciju atzinumu saņemšanas 

un iedzīvotāju iesniegumos paustajiem priekšlikumiem. 

2. Nosūtīt sagatavoto Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju 

Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.   

 

 

5.§. 

Par galvojumu SIA „Lubānas KP” kredīta ņemšanai 

Ziņo: I. Bodžs 

 

1. Izskata SIA „Lubānas KP”, reģistrācijas Nr. 45403005405, juridiskā adrese Oskara 

Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, iesniegumu ar lūgumu 

novada domei sniegt galvojumu aizņēmumam Ls 13 000 (trīspadsmit tūkstoši lati) 

apmērā ar siltumapgādi apkalpojamo objektu (ēku) aprīkošanai ar ultraskaņas 

siltumenerģijas skaitītājiem. 

2. Iepazīstoties ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem: SIA „Lubānas KP” 

apliecinājumu par nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu 

neesamību, ar gada pārskatu par 2007. gadu, ar iespējamo kredīta atmaksas grafiku,  

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”,  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Sniegt galvojumu par SIA „Lubānas KP”, Reģ. Nr. 45403005405, juridiskā adrese: 

Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, aizņēmumam Ls 

13 000 (trīspadsmit tūkstoši latu) apmērā, ar aizņēmuma procentu gada likmi 7,8 un 

atmaksas termiņu no 2008. gada līdz 2015. gadam, ar siltumapgādi apkalpojamo 

objektu (ēku) aprīkošanai ar ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājiem. Pašvaldības 

ieguldījums SIA „Lubānas KP” pamatkapitālā veido 100%.  
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2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

atļauju sniegt galvojumu. 

 

 

6.§. 

Par patvaļīgu būvniecību īpašumā „Tanenbergi”, Indrānu pagastā,  

Lubānas novadā 

Ziņo: I. Bodžs 

 

1. Izskata Madonas rajona vietējo pašvaldību apvienotās būvvaldes iesniegumu  

Nr.235/1/20, no 25.08.2008 par patvaļīgu būvniecību „Tanenbergos”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā,  kur īpašniece ir Inta Gaudinska, personas 

kods: XXXXXX un būvdarbi tiek veikti saviem spēkiem bez akceptēta būvprojekta 

un būvatļaujas, tā pārkāpjot Būvniecības likuma  13. panta 1. daļu, kur noteikts, ka 

”Pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja 

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā” un 16. panta 1. daļu.: ”Būvdarbus 

drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, 

kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos”. Būvvaldes iesniegumam pievienots 

pārbaudes akts Nr. 21/2008. 

2. Izvērtējot Madonas rajona vietējo pašvaldību apvienotās būvvaldes konstatētos 

pārkāpumus un, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30. panta 5.daļas (1): „Ja 

būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pašvaldība, izvērtējot būvinspektora konstatētos 

pārkāpumus, var pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot 

nosacījumus būvniecības turpināšanai; ”, 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Atļaut Intai Gaudinskai, personas kods: XXXXXX, turpināt būvniecību objektā 

„Tanenbergi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā pēc tam, kad tiks 

saņemta būvatļauja Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

1010) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

7.§. 

Par dzīvokļa izīrēšanu 

Ziņo: I. Bodžs 

       

     Izskata Līgas Salenieces, personas kods: XXXXXX, deklarētā dzīvesvieta Parka ielā 18 -

11, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, Lubānas novada pašvaldības Sociālajā 

dienestā reģistrētu iesniegumu (Nr.1 0-13/253, no 20.08.2008) par dzīvokļa Nr. 2, Stacijas 

ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, izīrēšanu. 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda  
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Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Izīrēt dzīvokli Nr. 2, Stacijas ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā 

Līgai Saleniecei, dzīvo Parka ielā 18 - 11, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

Noteikt īres līguma darbības termiņu - uz nenoteiktu laiku. 

2. Lēmuma izvērsts skaidrojums, L. Salenieces 20.08.2008. iesniegums,  pievienots 

sēdes protokola pielikumā Nr. 3 uz 2 lapām. 

 

 

8.§. 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās 

kārtības noteikumi” 

Ziņo: V. Strautiņš 

 

     Pamatojoties uz LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rakstu  

Nr. 2-13/7491/5718 no 14.07.2008 „Par saistošajiem noteikumiem”, kurā norādīts, ka  

Lubānas novada domes izdotie saistošie noteikumi ”Par sabiedrisko kārtību Lubānas 

novadā” (pieņemti 29.05.2008, prot. Nr. 6, 4.§.) ministrijā  netiek reģistrēti un  

Saistošos noteikumus uzdots pārskatīt, jo vairākos punktos  paredzētā administratīvā 

atbildība jau ir noteikta  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, 

Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, 

Juris Mitjakovs), “PRET” – 1(Guntis Stalbovs), “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos 

Nr. 7 ”Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (pieņemti 29.05.2008, 

protokols Nr. 6, 4.§.) un pieņemt saistošos noteikumus Nr. 11 „Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”: 

1.1. Izslēdzot 2.4. p., 2. punktā teikuma daļu „…, administratīvās komisijas 

locekļi;”; 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1.2. Izslēdzot 3.4.2. apakšpunktu, jo atbildība paredzēta LAPK 140¹º panta 

11. daļā, (izskata pašvaldības vai valsts policijas iestādes); 

1.3. Izslēdzot 3.6. apakšpunktu, jo atbildība paredzēta LAPK 140. panta 

otrajā daļā; 

1.4. Izslēdzot 3.8. apakšpunktu, jo atbildība paredzēta LAPK 155. panta 

trešajā daļā; 

1.5. Izslēdzot 3.9. un 3.10. apakšpunktus, jo atbildība paredzēta LAPK  

42. panta 1. daļā, (izskata valsts policijas iestādes); 

 Izslēdzot 3.13. apakšpunktu, jo atbildība paredzēta LAPK 149. panta  

7. daļā, (izskata valsts policijas iestādes); 
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 Izslēdzot 3.17. apakšpunktu, jo atbildība paredzēta LAPK 174.3 panta 

pirmajā daļā, (izskata valsts policijas iestādes); 

 Mainot 3.16. punktā noteikto laika ierobežojumu no plkst. 2300 – 0600 

uz laika ierobežojumu plkst. 2200 – 0600 (MK noteikumi); 

 Izslēdzot 3.24.2. punktu, jo atbildība paredzēta LAPK 179. panta  

4. daļā (izskata valsts policijas iestādes). 

2. Uzstādīt ceļa zīmes par braukšanas aizliegumiem pilsētas teritorijā.  

3. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos 

noteikumus Nr.11 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. 

 

4. Saistošos noteikumus, pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

atzinuma saņemšanas, publicēt laikrakstā „Lubānas Ziņas” un izlikt redzamā vietā 

Lubānas novada domes ēkā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, bet laikrakstam 

„Latvijas Vēstnesis” nosūtīt publicēšanai informāciju par iespēju iepazīties ar pilnu 

saistošo noteikumu tekstu. 

 

5. Saistošie noteikumi Nr. 11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to 

publicēšanas laikrakstā „Lubānas Ziņas”. 

      

 

9.§. 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālajiem pabalstiem 

Lubānas novadā” 

Ziņo: A. Pliča 

     

      Izskata jautājumu ”Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 3, izdoti - prot. 

Nr. 1, 7.§.3.p., 31.01.2008. „Par sociālo palīdzību Lubānas novadā””, reģistrēti 

RAPLM ar kārtas Nr. 2-398/08,  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālo palīdzību Lubānas 

novadā” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Par sociālajiem pabalstiem 

Lubānas novadā”, grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālo palīdzību 

Lubānas novadā””. 

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta prasībām: 

2.1. Saistošie noteikumi Nr. 12 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”, 

grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par sociālo palīdzību Lubānas novadā””, ne 

vēlāk kā divas nedēļas pēc to pieņemšanas, izliekami redzamā vietā un ar tiem var 

iepazīties Lubānas novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā; 

2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izlikšanas; 

2.3. Saistošie noteikumi triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtāmi RAPLM. 
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10.§. 

Zemes jautājumi 

Ziņo: G. Stalbovs 

1.  

1. Izskatot Valda Pugača, dzīvo „Rūpniekos”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,  

2008. gada 7. augusta iesniegumu (reģ. 14.08.2008. Nr. 1-22/203) par nekustamā 

īpašuma „Ogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā,  sadali divos 

atsevišķos īpašumos, konstatēja: 

1.1. nekustamais īpašums „Ogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā,  kadastra numurs pamatgabalam 7058-005-0094, 2. zemes vienībai - 

7058-005-0103, 3. zemes vienībai - 7058-001-0111, reģistrēts Madonas rajona 

Zemesgrāmatu nodaļā 2008. gada 8. jūlijā, nodalījuma (folijas)  

Nr. 1000004238124, īpašnieks Valdis Pugačs; 

1.2. nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām 10,7 ha kopplatībā; 

1.3. uz zemes gabaliem ēkas un būves neatrodas; 

1.4. 2008. gada 7. augustā starp Valdi Pugaču un Juri Kokaru Lubānas pilsētas 

bāriņtiesā noslēgts pirkuma – pārdevuma līgums (reģ. Nr. 134) par to, ka Juris 

Kokars pērk no Valda Pugača daļu no īpašuma „Ogas”, t.i., zemes vienības ar 

kadastra numuriem 7058-005-0103 (2,6 ha) un 7058-001-0111 (2,0 ha); 

1.5. 2008. gada 7. augustā starp Valdi Pugaču un Normundu Bleivu Lubānas pilsētas 

bāriņtiesā noslēgts pirkuma – pārdevuma līgums (reģ. Nr. 133) par to, ka 

Normunds Bleiva pērk no Valda Pugača daļu no īpašuma „Ogas”, t.i., zemes 

vienību ar kadastra numuru 7058-005-0094, 6,1 ha platībā; 

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

apstākļus, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas 

administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”  

19. p., ņemot vērā Valda Pugača personīgo iesniegumu,  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Ogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā  divos 

atsevišķos īpašumos: 

 jauna nekustamā īpašuma izveidošanai no saimniecības „Ogas” atdalīt zemes 

vienību ar kadastra numuru 7058-005-0094, 6,1 ha platībā, piešķirt 

nosaukumu „Ogas 1”, noteikt zemes lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme 

(kods: 0101); 

 paliekošajam īpašumam, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra 

numuriem 7058-005-0103, 2,6 ha platībā, un 7058-001-0111, 2,0 ha platībā, 

piešķirt nosaukumu „Ogas”, noteikt zemes lietošanas mērķus - zemes vienībai 

ar kadastra numuru 7058-005-0103 - lauksaimniecības zeme (kods: 0101) un 

zemes vienībai ar kadastra numuru 7058-001-0111 - mežsaimniecības zeme 

(kods: 0201). 
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3. V.Pugača iesniegums, Zemesgrāmatu apliecības kopija Pielikumā Nr. 6 uz  

2 lapām. 

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. 

2.  

1. Izskatot Ainas Kaļvas, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Ābolkalnā”, 2008. 

gada 12. augusta iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/200) par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu, konstatēja: 

1.1. saimniecība Lubānas novada Indrānu pagasta „Ābolkalns”, kadastra numurs 

7058-016-0126, zemesgrāmatā ierakstīta nav; 

1.2. nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 3,6 ha platībā un 

namīpašuma; 

1.3. zemes gabals piešķirts lietošanā Ainai Kaļvai, personas kods XXXXXX,  

1.3.1. ar Indrānu pagasta zemes komisijas lēmumu Nr. 50 1997. gada 27. novembrī – 

1,86 ha; 

1.3.2. ar Indrānu pagasta padomes sēdes lēmumu Nr. 18, 1.§ 9.p. 2003. gada  

17. decembrī – 1,74 ha; 

1.4. ar Indrānu pagasta zemes komisijas lēmumu Nr. 39 1997. gada 10. februārī Ainai 

Kaļvai atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 1,86 ha platībā. 

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

apstākļus,  pamatojoties uz likuma  „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.p., 

kur teikts, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi, izbeidzamas 

pilnīgi vai daļēji, ja viņš labprātīgi atsakās lietot piešķirto zemi vai tās daļu, 

ņemot vērā Ainas Kaļvas personīgo iesniegumu,  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

2.1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Ainai Kaļvai, personas kods XXXXXX, dzīvo 

„Ābolkalnā”, Indrānu pagastā,  Lubānas novadā, Madonas rajonā, uz daļu no 

saimniecības „Ābolkalns” zemes 1,74 ha platībā; 

2.2. paliekošajai zemes platībai 1,86 ha piešķirt nosaukumu: „Ābolkalns”, noteikt 

lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods: 0101); 

2.3. zemes gabalu, uz kuru Ainai Kaļvai izbeigtas lietošanas tiesības 1,74 ha platībā 

ieskaitīt valsts brīvajās zemēs, nosakot lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme 

(kods: 0101).  

3. Zemes gabalu platības var tikt precizētas pie zemes gabalu instrumentālās 

uzmērīšanas dabā. 

4. A. Kaļvas iesniegums, zemesgabala sadalījuma skices pielikumā Nr. 7 uz 4 lapām. 

5. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
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6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-

1010) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

3.  

1. Izskata Alvja Kraukļa, dzīvo Krasta ielā 12-2, Lubānā,  Lubānas novadā, Madonas 

rajonā, 2008. gada 20. augusta iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/214) par zemesgabala 

lietošanas mērķa maiņu. 

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

apstākļus, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 35. p., ņemot vērā Alvja Kraukļa personīgo 

iesniegumu,  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

mainīt lietošanas mērķi zemesgabalam Krasta ielā 3A, Lubānā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā,  kadastra numurs 7013-001-0070, no „darījumu iestāžu un 

komerciāla rakstura apbūve” uz „vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601.   

3. A. Kraukļa iesniegums pielikumā Nr. 8 uz 1 lapas. 

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. 

 

 

11.§. 

Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu 

Ziņo: V. Strautiņš 

1. 

     Izskata Jura Kokara, dzīvo Latgales ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību 

izmantošanas uz nekustamā īpašuma “Ogas” divām zemes vienībām ar kadastra 

numuriem 7058–005–0103 un 7058-001-0111, kuras atrodas Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā un sastāv no zemes gabaliem ar kopējo platību 4,6 

ha. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols  

Nr. 9 no 19.08.2008.),  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

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

numuriem 7058–005–0103 un 7058-001-0111,  kurš atrodas Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā un  sastāv no zemes gabaliem ar kopējo platību 4,6 

ha. 
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 2. 

     Izskata Jura Kokara, dzīvo Latgales ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā, iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma 

tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu “Jaunroznieki” ar kadastra numuru 

7058–002–0048, kurš atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā un 

sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,52 ha. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (Protokols  

Nr. 9 no 19.08.2008.),  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

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

kadastra numuru 7058–002–0048, kurš atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā un  sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,52 ha. 

                                                         

3. 

      Izskata Normunda Bleivas, dzīvo „Odziņās 2”, Indrānu pagastā,  Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamā īpašuma “Ogas” atdalītu zemes gabalu „Ogas 1” ar 

kadastra numuru 7058–005–0094, kurš atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,1ha. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols  

Nr. 9 no 19.08.2008.),  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna 

Kozlova, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda 

Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

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

numuru 7058–005–0094, kurš atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā un  sastāv no zemes gabala  „Ogas 1” ar kopējo platību 6,1 ha. 

 

 

12.§. 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada budžetu” 

Ziņo: I. Bodžs 

      

Izskata jautājumu par Speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu,  

Atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, 

Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, 

Aivars Kaļinovskis), “PRET” –  nav, “ATTURAS” – 1 (Juris Mitjakovs),  

n o l e m j: 

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

budžetu” un pieņemt saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr. 4 „Par 2008. gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 
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3.2. Saistošie noteikumi Nr. 13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.00. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieks:                           Vilnis Strautiņš 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


