
  
 

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 

 

30.10.2008.        Lubānā    Nr. 12 

 

 

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, Irēna Kozlova, Anita Slucka, Vilnis 

Strautiņš. No darba kārtības 2.punkta izskatīšanas sēdē piedalās Artūrs Kuncis. 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS deputāti – Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks, Aivars Evelons. 

 

SĒDĒ UZAICINĀTI PIEDALĪTIES – novada pašvaldības izpilddirektors Ivars 

Bodžs, galvenā grāmatvede Ingrīda Logina. 

 

SĒDI PROTOKOLĒ – Diāna Krieva. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Informācija par valsts svētku pasākumiem, par pasākumiem sakarā ar Lubānas 

novada izveides gadadienu. 

2. Par Madonas rajona padomes reorganizāciju: 

Par pārstāvja izvirzīšanu Madonas rajona padomes reorganizācijas komisijas 

sastāvā; 

Par pārstāvja izvirzīšanu Madonas rajona padomes reorganizācijas uzraudzības 

komisijas sastāvā. 

3. Par apbalvošanu ar PATEICĪBU un ATZINĪBAS rakstu sakarā ar valsts svētkiem 

- jubileju. 

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

iedzīvotājiem”. 

5. Par finansējumu projektam Meirānu tautas nama un Meirānu Kalpaka 

pamatskolas ārējā apgaismojuma izveidei. 

6. Par piedalīšanos atklātu projektu konkursā darbības programmas „Infrastruktūra 

un pakalpojumi” aktivitātē 3.2.1.3. „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās 

vietās ārpus Rīgas”. 

7. Par SIA „Lubāna KP” izstrādātā tehniski ekonomiskā pamatojuma, projektam 

„Kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada rekonstrukcija Lubānas novada 

Indrānu pagasta Ozolu ciemā”, saskaņošanu. 
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8. Par grozījumiem Lubānas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

2008. gada budžetu”. 

9. Par dzīvojamās telpas īres parādu norakstīšanu. 

10. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. 

11. Par Lubānas pilsētas teritorijas plānojumu. 

12. Par Lubānas vidusskolas nolikumu. 

13. Par Administratīvās komisijas nolikumu. 

14. Par telpu nomu. 

15. Par būvniecības ieceri. 

16. Zemes jautājumi. 

17. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

18. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikumu. 

 

 

1.§ 

Informācija par valsts svētku pasākumiem, par pasākumiem sakarā ar Lubānas 

novada izveides gadadienu 
Ziņo: M. Gruzītis 

Domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis informē deputātus par tuvākajā laikā 

notiekošajiem pasākumiem – par Dziesmu svētku atceres pasākumu, Valsts 

Prezidenta uzaicinājumu uz pasākumu Cēsīs, Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienai veltītajiem pasākumiem 17. novembrī Meirānu tautas namā un 18. novembrī 

Lubānas kultūras namā.  

Priekšsēdētājs ierosina deputātus sapulcēties š. g. 6. novembrī – ceturtdienā plkst. 

14.00 uz sanāksmi, lai apzinātu visus godināmos Lubānas novada vecākos 

iedzīvotājus, kuri ar savu dzīvi un darbu veidojuši savas valsts tēlu. 

 

 

2.§ 

Par Madonas rajona padomes reorganizāciju 

Ziņo: M. Gruzītis 

1. 

Atsaucoties uz Madonas rajona padomes lēmumu no 2008. gada 30. septembra, 

protokols Nr. 9, 26. §, pamatojoties uz Rajona pašvaldību reorganizāciju likumu un 

MK noteikumiem Nr. 713 no 02.09.2008. „Rajona pašvaldību reorganizācijas kārtība” 

II d., 7. p.,  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Darbam Madonas rajona pašvaldības reorganizācijas komisijas sastāvā, lai sagatavotu 

reorganizācijas plāna lēmuma daļu, no Lubānas novada pašvaldības deleģēt 

priekšsēdētāju Miķeli Gruzīti. 

 

2.  

Atsaucoties uz Madonas rajona padomes lēmumu no 2008. gada 30. septembra, 

protokols Nr. 9, 27. §, pamatojoties uz Rajona pašvaldību reorganizāciju likumu un 

MK noteikumiem Nr. 713 no 02.09.2008. „Rajona pašvaldību reorganizācijas kārtība” 

IV d., 29. p.,  
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Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Darbam Madonas rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisijas sastāvā, 

lai pārraudzītu reorganizācijas plāna izpildes gaitu un rajona pašvaldības budžeta 

izlietojumu, no Lubānas novada pašvaldības deleģēt priekšsēdētāja vietnieku Vilni 

Strautiņu. 

 

3.§ 

Par apbalvošanu ar PATEICĪBU un ATZINĪBAS RAKSTU sakarā ar valsts 

svētkiem - jubileju 

Ziņo: M. Gruzītis, G. Stalbovs 

 

Izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 10, 2. §.) 

sagatavotā jautājuma „Par novada PATEICĪBAS un ATZINĪBAS raksta pasniegšanu 

sakarā ar valsts svētkiem – jubileju” projektu. 

Saskaņā ar Lubānas novada domes Nolikumu Nr. 7 (Apstiprināts 27.03.2008. domes 

sēdē Nr. 3, 10. §.) „Par Lubānas novada pašvaldības PATEICĪBU” un Nolikumu  

Nr. 8 (Apstiprināts 27.03.2008. domes sēdē Nr. 3, 10.§.) „Par Lubānas novada 

pašvaldības ATZINĪBAS rakstu”, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

lēmumu, Finanšu komitejas lēmumu (23.10.2008., protokols Nr. 15, 7. §.),  

tiek izvirzīti apbalvošanai sekojoši kandidāti:  

1. Apbalvot ar Lubānas novada PATEICĪBU Meirānu tautas nama vidējās paaudzes 

tautisko deju kolektīva vadītāju Zigfrīdu Goru; 

2. Apbalvot ar Lubānas novada PATEICĪBU TDA „Lubāna” un jauniešu deju 

kolektīva „Žuburi” vadītāju Lailu Ozoliņu; 

3. Apbalvot ar Lubānas novada PATEICĪBU Lubānas SAC „Vecumi” darbinieci Elzu  

Reiteri; 

4. Apbalvot ar Lubānas novada PATEICĪBU Lubānas patērētāju biedrības pavāri 

Luciju Žābaku; 

5. Apbalvot ar Lubānas novada PATEICĪBU Lubānas kultūras nama saimniecības 

pārzini Līgu Krēsliņu; 

6. Apbalvot ar Lubānas novada ATZINĪBAS rakstu Lienīti Ozolnieci; 

7. Apbalvot ar novada ATZINĪBAS rakstu Irisu Zālīti. 

 

Ir saņemts iesniegums (28.10.2008.) no Lubānas PII „Rūķīši” arodkomitejas par 

pirmsskolas skolotājas Ausmas Šipko, pirmsskolas skolotāja palīga Irēnas Bērziņas, 

veļas mājas pārzines Aijas Varslavas un pavāra palīga Rudītes Grēveles izvirzīšanu 

apbalvošanai ar Lubānas novada PATEICĪBU.  

Deputāts Guntis Stalbovs ierosina izvirzītos darbiniekus iekļaut apbalvojamo 

kandidātu sarakstā novada PATEICĪBAS pasniegšanai. 

Deputāts Miķelis Gruzītis ierosina pieņemt lēmumu par PATEICĪBU pasniegšanu 

vienpadsmit kandidātiem, balsojot aizklāti. 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Laima Rēvele, Ingrīda 

Akmene, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – 4 (Mārīte Kotāne, 

Guntis Stalbovs, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs), “ATTURAS” – 1 (Irēna 

Kozlova), 
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n o l e m j : 

1. Veikt aizklātu balsošanu par Lubānas novada PATEICĪBAS pasniegšanu 

izvirzītajiem kandidātiem: Zigfrīdam Goram, Lailai Ozoliņai, Elzai Reiterei, 

Lucijai Žābakai, Līgai Krēsliņai, Lienītei Ozolniecei, Irisai Zālītei, Ausmai Šipko, 

Irēnai Bērziņai,  Aijai Varslavai, Rudītei Grēvelei. 

2. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs -  

deputāts Guntis Stalbovs, komisijas locekļi - deputātes Anita Slucka,                                

Laima Rēvele. 

Sēdes vadītājs paziņo pārtraukumu, kamēr tiek veikta balsošana un balsu skaitīšana. 

Tiek izdalīti 11 (vienpadsmit) biļeteni. Atpakaļ saņemti 11 (vienpadsmit) biļeteni un 

tiek atzīti par derīgiem.  

1. 

Aizklāti balsojot ar 8 balsīm – “PAR”, “PRET” – 3, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ieguldīto darbu kultūras dzīves veidošanā, tautisko deju popularizēšanā 

iedzīvotāju vidū un sava novada tēla veidošanā, ar Lubānas novada PATEICĪBU, 

Meirānu tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīva vadītāju Zigfrīdu Goru; 

2. 

Aizklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR”, “PRET” – 2, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par tautas deju tradīciju saglabāšanu, pārmantojamības nodrošināšanu 

Lubānas novada kultūrvidē, par jaunieši ieinteresēšanu un iesaistīšanu tautas deju 

tradīciju saglabāšanā, ar Lubānas novada PATEICĪBU, TDA „Lubāna” un jauniešu 

deju kolektīva „Žuburi” vadītāju Lailu Ozoliņu; 

3. 

Aizklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR”, “PRET” – 1, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ievērojamu ieguldījumu novada dzīve, darbu sabiedrības labā, Lubānas 

sakopšanā un labiekārtošanā, aktīvu darbību kultūras dzīvē un sava novada tēla 

veidošanā, ar Lubānas novada PATEICĪBU, Lubānas SAC „Vecumi” darbinieci Elzu 

Reiteri; 

4. 

Aizklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR”, “PRET” – 2, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ieguldīto darbu iedzīvotāju labā un sava novada tēla veidošanā, ar 

Lubānas novada PATEICĪBU, Lubānas patērētāju biedrības pavāri Luciju Žābaku; 

5. 

Aizklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR”, “PRET” – 1, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ilggadīgu, pašaizliedzīgu devumu Lubānas kultūras attīstībā, ar Lubānas 

novada PATEICĪBU, Lubānas kultūras nama saimniecības pārzini Līgu Krēsliņu; 

6. 

Aizklāti balsojot ar 8 balsīm – “PAR”, “PRET” – 3, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par nozīmīgu ieguldījumu Lubānas novada kultūras dzīvē, popularizējot 

deju visu paaudžu iedzīvotāju vidū un nesot Lubānas vārdu pasaulē, ar Lubānas 

novada PATEICĪBU, deju kolektīvu vadītāju Lienīti Ozolnieci; 

7. 

Aizklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR”, “PRET” – 1, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ieguldīto darbu Lubānas novada Meirānu tautas nama kopšanā, sava 

novada tēla veidošanā un sakarā ar 60.gadu dzīves Jubileju, ar novada PATEICĪBU, 

Meirānu tautas nama apkopēju Irisu Zālīti; 

8. 

Aizklāti balsojot ar 8 balsīm – “PAR”, “PRET” – 3, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ilggadējo darbu no pirmās pirmskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 

dienas un ieguldījumu mūsu novada jaunās paaudzes audzināšanā, izglītošanā un 
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ikdienas rūpēs par bērniem, ar novada PATEICĪBU, PII „Rūķīši” pirmskolas 

skolotāju Ausmu Šipko; 

9. 

Aizklāti balsojot ar 7 balsīm – “PAR”, “PRET” – 4, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ilggadējo darbu no pirmās pirmskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 

dienas un ieguldījumu mūsu novada jaunās paaudzes audzināšanā, izglītošanā un 

ikdienas rūpēs par bērniem, ar novada PATEICĪBU, PII „Rūķīši” pirmskolas 

skolotāja palīgu Irēnu Bērziņu; 

10. 

Aizklāti balsojot ar 7 balsīm – “PAR”, “PRET” – 4, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ilggadējo darbu no pirmās pirmskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 

dienas un ieguldījumu mūsu novada jaunās paaudzes audzināšanā, izglītošanā un 

ikdienas rūpēs par bērniem, ar novada PATEICĪBU, PII „Rūķīši” veļas mājas pārzini 

Aiju Varslavu; 

11. 

Aizklāti balsojot ar 8 balsīm – “PAR”, “PRET” – 3, ATTURAS – nav, 

apbalvot, par ilggadējo darbu no pirmās pirmskolas izglītības iestādes pastāvēšanas 

dienas un ieguldījumu mūsu novada jaunās paaudzes audzināšanā, izglītošanā un 

ikdienas rūpēs par bērniem, ar novada PATEICĪBU, PII „Rūķīši” pavāra palīgu  

Rudīti Grēveli. 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Laima Rēvele, Ingrīda 

Akmene, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Guntis 

Stalbovs, Aivars Kaļinovskis, Irēna Kozlova), “PRET” – nav , “ATTURAS” – 1 

(Juris Mitjakovs), 

n o l e m j : 

1. Izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes sēdes lēmumā, (protokols Nr. 3 no 

27.03.2008., 10. §, 1. p.) piešķirot Lubānas novada pašvaldības PATEICĪBU 12 

(divpadsmit) cilvēkiem 2008. gadā. 

2. Apbalvot ar Lubānas novada pašvaldības PATEICĪBU Zigfrīdu Goru, Lailu 

Ozoliņu, Elzu Reiteri, Luciju Žābaku, Līgu Krēsliņu, Lienīti Ozolnieci, Irisu 

Zālīti, Ausmu Šipko, Irēnu Bērziņu, Aiju Varslavu, Rudīti Grēveli. Apbalvojumu 

pasniegs Lubānas novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis š. g. 17. 

novembrī un 18. novembrī - Meirānu tautas nama un Lubānas kultūras nama 

rīkotajos Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos pasākumos.   

 

 

4.§ 

Par piedalīšanos ES atklātu projektu konkursā  

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

Ziņo: V. Strautiņš 

Izskata Finanšu komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 15, 4. §.) sagatavotā jautājuma 

„Par piedalīšanos ES atklātu projektu konkursā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”” projektu. 

Pamatojoties uz pasākuma „Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, atbilstoši 

MK noteikumiem Nr. 525, aktivitātē 7.2. vietējās nozīmes saietu namu, brīvā laika 

pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, ņemot vērā 

Finanšu komitejas lēmumu,   

Atklāti balsojot’, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 
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Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Sagatavot projektu „Meirānu tautas nama renovācija” par kopīgo summu  

Ls 146 200 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši divi simti lati), kur atbalstāmo 

izmaksu summa ir Ls 140 000 (viens simts četrdesmit tūkstoši lati) ar atbalsta 

intensitāti 75% no atbalstāmo izmaksu summas. 

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

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. Projekta sagatavošanas organizāciju uzdot Lubānas novada domes priekšsēdētāja 

vietniekam Vilnim Strautiņam. 

4. Līdzfinansējumu Ls 41 200 (četrdesmit viens tūkstotis divi simti lati) nodrošināt 

no novada izveidošanai piešķirtās dotācijas. 

 

 

5.§ 

Par finansējumu projektam Meirānu tautas nama un Meirānu Kalpaka 

pamatskolas ārējā apgaismojuma izveidei 

Ziņo: V. Strautiņš 

 

Izskata Finanšu komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 15, 8.§.) sagatavotā jautājuma 

„Par finansējumu projektam Meirānu tautas nama un Meirānu Kalpaka pamatskolas 

ārējā apgaismojuma izveidei” projektu. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumu,   

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Apmaksāt no autoceļu fonda līdzekļiem Meirānu tautas nama un Meirānu Kalpaka 

pamatskolas ārējā apgaismojuma ierīkošanas izdevumus: prognozējamās izmaksas 

pēc sastādītās tāmes Ls 2357,36 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi lati, 36 

santīmi). 

 

 

6.§ 

Par piedalīšanos atklātu projektu konkursā darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē 3.2.1.3. „Satiksmes drošības 

uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

Izskata Finanšu komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 15, 6. §.) sagatavotā jautājuma 

„Par līdzfinansējumu projektam par satiksmes drošību” projektu. 

Pamatojoties uz LR Satiksmes ministrijas izsludināto projektu konkursu ERAF  

3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātē 3.2.1.3.1. 
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„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” un saskaņā ar Finanšu 

komitejas lēmumu,   

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Laima Rēvele, Guntis 

Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis,), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 2 (Mārīte Kotāne, Anita 

Slucka),  

n o l e m j : 

1. Sagatavot projektu „Parka, Rugāju, Meirānu un Baznīcas ielas ietvju izbūve, ielu 

apgaismojuma ierīkošana Parka, Rugāju un Meirānu ielām” par kopējo summu, 

nepārsniedzot Ls 100 000 (viens simts tūkstotis lati). 

2. Līdzfinansējumu līdz Ls 20 000 (divdesmit tūkstoši lati) apmērā  nodrošināt no 

autoceļu fonda līdzekļiem. 

3. Projekta sagatavošanu nodrošināt Lubānas novada domes izpilddirektoram Ivaram 

Bodžam. 

 

7.§ 

Par SIA „Lubānas KP” izstrādātā tehniski ekonomiskā pamatojuma, projektam 

„Kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada rekonstrukcija Lubānas novada 

Indrānu pagasta Ozolu ciemā”, saskaņošanu 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

 

Izskata Finanšu komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 15, 5. §.) sagatavotā jautājuma 

„Par tehniski ekonomisko pamatojumu” projektu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumu  

Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības 

kārtība” 8. punktā noteiktajām prasībām, kurā teikts, ka „Izstrādāto un projekta 

pieteicēja apstiprināto tehniski ekonomisko pamatojumu projekta pieteicējs iesniedz 

Vides ministrijā (papīra formā vai elektroniski). Ja pieteicējs nav pašvaldība, tehniski 

ekonomiskajam pamatojumam pievieno pašvaldības lēmumu par tā saskaņošanu. 

Lēmumos par apstiprināšanu un saskaņošanu ietver projekta nosaukumu un tehniski 

ekonomiskā pamatojuma dokumenta nosaukumu un izstrādes datumu, prioritārās 

investīciju programmas finanšu plānu un galveno projekta komponenšu aprakstu”, 

ņemot vērā Finanšu komitejas lēmumu,  

 Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Saskaņot SIA „Lubānas KP” 2008. gada 9. oktobrī izstrādāto tehniski ekonomisko 

pamatojumu projektam „Kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada rekonstrukcija 

Lubānas novada Indrānu pagasta Ozolu ciemā”. Projekta kopējās izmaksas  

25 000 LVL, galvenās projekta komponentes – Tehniskā projekta izstrāde, KSS un 

spiedvada izbūve. 

 

 

8.§ 

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

2008. gada budžetu” 
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Ziņo: I. Logina 

    

Izskata Finanšu komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 15, 3.§.) sagatavotā jautājuma 

„Par grozījumiem Lubānas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. 

gada budžetu“’ projektu. 

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

budžetiem”, Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “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. 16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

2008. gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr. 16 „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. 16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

 

 

9.§ 

Par dzīvojamās telpas īres parādu norakstīšanu 

Ziņo: I. Logina 

 

Izskata Finanšu komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 15, 1.§.) sagatavotā jautājuma 

„Par debitoru parāda norakstīšanu” projektu. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumu,   

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Sakarā ar īrnieces nāvi, norakstīt debitoru parādu par dzīvojamo telpu īri Ozolāji 

(Moroza), dzīv. Nr. 2,  Ls 36,99 (trīsdesmit seši lati, 99 santīmi) apmērā. 

 

 

10.§ 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances 

Ziņo: I. Logina 

    

Izskata Finanšu komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 15, 2.§.) sagatavotā jautājuma 

„Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances ” projektu. 

Sakarā ar dzelzceļa posma Madona - Lubāna slēgšanu un AS „Latvijas dzelzceļš” 

piederošā īpašuma nodošanu vietējām pašvaldībām (11.07.2002. nodošanas -
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pieņemšanas akts), Indrānu pagasta padomes bilancē tika iekļauts nekustamais 

īpašums - zemes klātne 12078,09 latu vērtībā. 

Uz dzelzceļa joslas zemes klātnes ir izveidojies krūmu un koku apaugums, tā ir 

zaudējusi savu funkcionālo nozīmi un saimnieciskajā darbībā nav izmantojama, 

ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumu,   

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Anita Slucka), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Artūrs 

Kuncis),  

n o l e m j : 

Izslēgt no pašvaldības bilances zemes klātni 139550 m3 apmērā, 44,20 ha platībā, 

ar iegādes vērtību Ls 12 078,09 (divpadsmit tūkstoši septiņdesmit astoņi lati, 09 

santīmi), uzkrāto nolietojumu uz 30.09.2008. Ls 4 101,09 (četri tūkstoši viens simts 

viens lats, 09 santīmi) ar atlikušo vērtību Ls 7 977,00 (septiņi tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit septiņi lati, 00 santīmi). 

 

 

11.§ 

Par Lubānas pilsētas teritorijas plānojumu 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

    

Izskata Attīstības komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 12, 2.§.) sagatavotā jautājuma 

„Par Lubānas pilsētas teritorijas plānojumu” projektu.  

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7. panta sestās daļas 2. punktu un Ministru 

kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” 45. punktu, ņemot vērā Attīstības komitejas lēmumu,    

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Apstiprināt Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus un grafisko daļu un izdot Lubānas novada saistošos 

noteikumus Nr. 15 “Lubānas pilsētas teritorijas plānojums (2008. - 2020.)” 

(turpmāk – teritorijas plānojums). 

2. Ar teritorijas plānojumu ikviena persona var iepazīties Lubānas novada 

pašvaldības administrācijas ēkā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30. 

3. Šo lēmumu publicēt Madonas rajona laikrakstā „Stars” un laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”. 

4. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 15 LR Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai, Valsts zemes dienestam, Madonas reģionālajai vides 

pārvaldei, Vidzemes plānošanas reģionam divu nedēļu laikā pēc noteikumu 

stāšanās spēkā. 

5. Noteikumi stājas spēkā pēc publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  
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12.§ 

Par Lubānas vidusskolas nolikumu 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

Izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 10, 3.§.) 

sagatavotā jautājuma „Par Lubānas vidusskolas nolikuma, sakarā ar Lubānas novada 

izveidi, apstiprināšanu” projektu. 

Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Laima Rēvele, Guntis 

Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Mārīte 

Kotāne),  

n o l e m j : 

Apstiprināt Lubānas vidusskolas nolikumu. Ar šī nolikuma apstiprināšanu spēku 

zaudē Lubānas domes sēdē (28.09.2006., protokols Nr. 11) apstiprinātais  Lubānas 

vidusskolas nolikums. 

 

 

13.§ 

Par Administratīvās komisijas nolikumu 

Ziņo: V. Strautiņš 

Iepazīstas ar Administratīvās komisijas nolikumu, kas izskatīts komisijas sēdē 

(protokoli Nr. 5, no 22.09.2008., 1. §,; Nr. 7, no 21.10.2008., 1. §. ), skatīts domes 

sēdē (protokols Nr. 11, no 25.09.2088., 5. §.). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu.  

 

 

 

14.§ 

Par telpu nomu 

Ziņo: V. Strautiņš 

 

Izskata Attīstības un komunālo jautājumu komitejā (23.10.2008., protokols Nr. 12,  

1. §.) sagatavotā jautājuma „Par telpu nomu Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas 

novadā” projektu. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas lēmumu,  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 
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1. Piešķirt nomas tiesības Inai Bidiņai, personas kods: XXXXX, dzīvo XXXXX, 

slēdzot nomas līgumu par telpu, Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, izmantošanu skaistumkopšanas studijas izveidei. 

2. Noslēgt telpu nomas līgumu uz termiņu ne mazāku par 5 (pieciem) gadiem.  

 

 

15.§ 

Par būvniecības ieceri 

Ziņo: V. Strautiņš 

1. 

1. Dome izskata Madonas rajona vietējo pašvaldību apvienotās būvvaldes 2008. gada 

28. augustā sagatavoto lēmumu Nr. 241/4-5 “Par būvniecības ieceres publisko 

apspriešanu”, pamatojoties uz Sandras Medveckas, dzīvo - XXXXX, būvniecības 

pieteikumu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un saimniecības ēkas būvniecībai 

Rūpniecības ielā 3, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo iesniegto informāciju: Eksplikācijas kopiju ar 

projektējamās saimniecības ēkas un dzīvojamās ēkas rekonstruējamās daļas atzīmēm 

Rūpniecības ielā 3, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, Madonas rajona 

vietējo pašvaldību apvienotās būvvaldes lēmumu Nr. 241/4-5 no 2008. gada  

28. augusta „Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu”, kurā par publiskās 

apspriešanas atbildīgo sekretāri ir norīkota būvvaldes arhitekte J. Idresala.  

3. Pamatojoties uz Būvniecības likuma 11. pantu un Pārejas noteikumu 11. p., „Pēc 

2003. gada 31. decembra vietējās pašvaldībās, kurām nav spēkā esoša teritorijas 

plānojuma (arī detālā plānojuma), jebkura būvniecības iecere nododama publiskai 

apspriešanai”, MK noteikumiem Nr. 331 no 26.05.2007. „Būvniecības publiskās 

apspriešanas noteikumi”, konstatējot, ka iebildumi par būvniecības ieceri nav saņemti, 

visi nepieciešamie dokumenti šobrīd ir pieejami, publiskās apspriešanas rezultāti par 

dzīvojamās ēkas rekonstrukciju un saimniecības ēkas būvniecību apkopoti, saskaņā ar  

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 12 no 

23.10.2008., 3. §, 1. p.),  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

n o l e m j : 

Akceptēt dzīvojamās mājas rekonstrukciju un saimniecības ēkas būvniecību, 

Rūpniecības ielā 3, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Antonijas iela 6,   

LV - 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

2. 

1. Dome izskata Madonas rajona vietējo pašvaldību apvienotās būvvaldes 2008. gada 

25. septembrī sagatavoto lēmumu Nr. 263/4-5 “Par būvniecības ieceres publisko 

apspriešanu”, pamatojoties uz Visvalda Kalniņa, dzīvo - XXXXX, būvniecības 

pieteikumu dzīvojamās mājas rekonstrukcijai un saimniecības ēkas būvniecībai Meža 

ielā 3, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo iesniegto informāciju: Rekonstruējamās un 

būvējamās ēkas projektu, Madonas rajona vietējo pašvaldību apvienotās būvvaldes 

lēmumu Nr. 263/4-5 no 2008. gada 25. septembra „Par būvniecības ieceres publisko 

apspriešanu”, kurā par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāri ir norīkota būvvaldes 

arhitekte J. Idresala.  
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3. Pamatojoties uz Būvniecības likuma 11. pantu un Pārejas noteikumu 11. p., „Pēc 

2003. gada 31. decembra vietējās pašvaldībās, kurām nav spēkā esoša teritorijas 

plānojuma (arī detālā plānojuma), jebkura būvniecības iecere nododama publiskai 

apspriešanai”, MK noteikumiem Nr. 331 no 26.05.2007. „Būvniecības publiskās 

apspriešanas noteikumi”, konstatējot, ka iebildumi par būvniecības ieceri nav saņemti, 

visi nepieciešamie dokumenti šobrīd ir pieejami, publiskās apspriešanas rezultāti par 

dzīvojamās ēkas rekonstrukciju un saimniecības ēkas būvniecību apkopoti, saskaņā ar  

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr. 12 no 

23.10.2008., 3. §, 2. p.),  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, 

n o l e m j : 

Akceptēt dzīvojamās mājas rekonstrukciju un saimniecības ēkas būvniecību, Meža 

ielā 3, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Antonijas iela 6,  LV 

1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

16.§ 

Zemes jautājumi 

Ziņo: G. Stalbovs 

 

1. Par zemesgabalu „Visagala kapi” un „Visagala kapi 1” apvienošanu. 

1. Izskata jautājumu par zemes gabalu apvienošanu. 

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

apstākļus, sakarā ar to, ka pašvaldībai piederošie zemesgabali atrodas blakus un ir 

funkcionāli saistīti. 

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS 

– nav,  

n o l e m j : 

veikt izmaiņas zemes ierīcības projektā un Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas 

numurs: 90000054159, juridiskā adrese: Lubānas novads, Lubāna, Tilta iela 11, 

piederošos zemes gabalus „Visagala kapi”, kadastra numurs: 7058-019-0050, 1,9 ha 

un „Visagala kapi 1”, kadastra numurs: 7058-019-0061, 0,6 ha, apvienot vienā 

īpašumā, nosakot platību – 2,5 ha, piešķirt nosaukumu: „Visagala kapi”, noteikt 

lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 

apbūve (kods: 0907). 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Oskara Kalpaka ielā 1. 

Deputāts Artūrs Kuncis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, jo iesniedzējs ir viņa 

radinieks (tēvs). 

1. Izskata SIA „Lubānas patērētāju biedrība”, juridiskā adrese: Lubāna, Oskara 

Kalpaka iela 5, valdes priekšsēdētāja Jāņa Kunča 2008. gada 22. oktobra 
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iesniegumu (reģ. 2008. gada 24. oktobrī ar Nr. 1-13/488) par zemesgabala 

Lubānas novada Lubānā, Oskara Kalpaka ielā 1 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. pantu, ņemot vērā SIA „Lubānas patērētāju 

biedrība” valdes priekšsēdētāja Jāņa Kunča iesniegumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš,  Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS – nav,  

 

n o l e m j : 

mainīt lietošanas mērķi zemesgabalam Lubānas novada Lubānā, Oskara Kalpaka ielā 

1, kadastra numurs: 7013-002-0108, no „darījumu iestāžu un komerciāla rakstura 

apbūve” uz pamatmērķi - „daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve”, kods: 0701, 

platība – 3253 m²; papildmērķi  - „komercdarbības objektu apbūve”, kods: 0801, 

platība – 903 m².   

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. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Baznīcas ielā 10. 

Deputāts Artūrs Kuncis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, jo iesnieguma  iesniedzējs ir 

viņa radinieks (tēvs). 

1. Izskata SIA „Lubānas patērētāju biedrība”, juridiskā adrese: Lubāna, Oskara 

Kalpaka iela 5, valdes priekšsēdētāja Jāņa Kunča 2008. gada 22. oktobra 

iesniegumu (reģ. 2008. gada 24. oktobrī ar Nr. 1-13/489) par zemesgabala 

Lubānas novada Lubānā, Baznīcas ielā 10 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. pantu, ņemot vērā SIA „Lubānas patērētāju 

biedrība” valdes priekšsēdētāja Jāņa Kunča iesniegumu,  

atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš,  Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 

mainīt lietošanas mērķi zemesgabalam Lubānas novada Lubānā, Baznīcas ielā 10, 

kadastra numurs: 7013-002-0109, no „trīs stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” uz 

„divstāvu vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve”, kods: 0601.   

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. Par samaksas samazinājumu izpērkamajai saimniecībai „Rožudruvas”. 

1. Izskata iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/260) par samaksas samazinājumu izpērkamai 
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zemei „Rožudruvas”. 

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

apstākļus, pamatojoties uz 2006. gada 23. maija Ministru kabineta „Noteikumiem 

par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos” Nr. 418 8. 

punktu, ņemot vērā LR VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas 2008. gada 27. 

jūnija kadastra izziņu Nr. 11-33.3 VD/237,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS 

– nav,  

n o l e m j : 

noteikt samaksas samazinājumu par izpērkamo zemi: kadastra numurs: 7058-016-

0115; 8,52 ha: 

2.1. sakarā ar darba stāžu lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos – 30 

pilni gadi, noteikt samaksas samazinājumu 25% apmērā;  

2.2. par zemes lietošanas ilgumu no 1992. gada jūnija – pilni 16 gadi – noteikt 

samaksas samazinājumu - 25% apmērā; 

2.3. noteikt kopējo samaksas samazinājumu 50% apmērā,  

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. Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem. 

1. Izskata jautājumu par zemesgabalu lietošanas mērķu maiņu Lubānas pilsētā. 

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”,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS 

– nav,  

n o l e m j : 

sakarā ar lietošanas mērķu neatbilstību plānotajai nekustamā īpašuma izmantošanai, 

mainīt lietošanas mērķus šādiem Lubānas novada Lubānas pilsētas zemesgabaliem: 

Nr. Kadastra Nr. Platība 

m² 

Esošais lietošanas 

mērķis 

Plānotais lietošanas mērķis  

1. 7013-001-

0071 

8018 lauksaimniecības 

zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

2. 7013-001-

0134 

192 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

3. 7013-001- 1717 individuālo dzīvojamo satiksmes infrastruktūras 
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0135 māju apbūves zeme objektu apbūves zeme 

(kods: 1101) 

4. 7013-001-

0136 

107 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

5. 7013-001-

0137 

542 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

6. 7013-002-

0168 

2812 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

7. 7013-002-

0192 

355 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

8. 7013-002-

0195 

53 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

inženiertehniskās apgādes 

tīklu un objektu apbūves 

zeme (kods: 1201) 

9. 7013-002-

0196 

28 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

10. 7013-002-

0198 

522 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 

(kods: 1101) 

11. 7013-003-

0034 

3989 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

12. 7013-003-

0039 

663 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 

(kods: 1101) 

13. 7013-003-

0040 

2268 lauksaimniecības 

zeme 

satiksmes infrastruktūras 

objektu apbūves zeme 

(kods: 1101) 

14. 7013-004-

0120 

1295 lauksaimniecības 

zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

15. 7013-005-

0161 

14778 individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

16. 7013-005-

0165 

1211 lauksaimniecības 

zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 

(kods: 0501) 

17. 7013-005-

0166 

16201 lauksaimniecības 

zeme 

dabas pamatnes un 

rekreācijas nozīmes zeme 
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(kods: 0501) 

  3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

6. Par termiņa pagarināšanu zemes ierīcības projekta izstrādei Lubānas novada 

Indrānu pagasta „Ošlejās”. 

1. Izskatot SIA „Ametrs” valdes locekles I. Leimanes 2008. gada 23. oktobra 

iesniegumu (reģ. 2008. gada 27. oktobrī ar Nr. 1-13/491) par zemes ierīcības 

projekta izstrādes termiņa pagarināšanu, konstatēja, ka 

2008. gada 27. martā ar Lubānas novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 3, 9. § 

5. p. pieņemts lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma 

„Ošlejas” 2. zemes vienības ar kadastra numuru: 7058-016-0169, 2,1 ha platībā 

sadalīšanai sešu mēnešu laikā, atdalot zemes gabalu 600 m² platībā. 

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

apstākļus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 5. p., ņemot vērā SIA 

„Ametrs” valdes locekles  I. Leimanes iesniegumu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS 

– nav,  

n o l e m j : 

pagarināt zemes ierīcības projekta izstrādes termiņu līdz 2008. gada 30. decembrim. 

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

1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

7. Par zemes gabalu ieskaitīšanu kompensējamo zemju fondā. 

1. Izskata jautājumu par zemes gabalu ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas 

fondā. 

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

apstākļus, pamatojoties uz 2008. gada 19. maija MK noteikumiem Nr. 352 

“Līdzvērtīgas 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” un atbilstoši šo noteikumu 4. punktam,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS 

– nav,  

n o l e m j : 

iekļaut līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā šādus Lubānas novada Lubānas 

pilsētas zemes gabalus: 

Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

m2 

Ir vai nav 

uzmērīts 

Zemesgabala nosaukums Lietošanas 

mērķa kods 

7013-002-0062 73546 nav Latgales iela 9 0101 

7013-002-0126 716 nav Meža iela 7 0601 

7013-002-0181 6482 nav Meža iela 9A 0101 

7013-003-0020 6970 nav Latgales iela 67 0601 
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7013-003-0023 1595 nav Barkavas iela 21 0601 

7013-004-0063 10287 nav Miera iela 9 0101 

7013-004-0087 39159 nav Ružāni 2 0101 

7013-004-0122 388 nav Oskara Kalpaka iela 29 1101 

7013-004-0123 400 nav Oskara Kalpaka iela 33 1101 

7013-005-0095 8800 nav Meirānu iela 5 0601 

7013-005-0120 2270 nav Rugāju iela 4A 0601 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

 

 

17.§ 

Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu 

Ziņo: M. Gruzītis 

Izskata Intas Gaudinskas, dzīvo XXXXX iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par 

atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Aizauses 2”, kadastra 

numurs: 7058–001–0007, 2,99 ha platībā.  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS 

– nav,  

n o l e m j : 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Aizauses 2”, kadastra 

numurs: 7058–001–0007, ar kopējo platību 2,99 ha.  

 

 

18.§ 

Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikumu 

Ziņo: M. Gruzītis 

Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikumu. 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Irēna Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,  Juris 

Mitjakovs, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Anita Slucka), “PRET” – nav, ATTURAS 

– nav,  

n o l e m j : 

Apstiprināt Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikumu. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17,30. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 
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