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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 
Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 
DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 

Lubānā 
2013.gada 25.aprīlī                                                                  Nr. 5 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Juris MITJAKOVS, novada domes priekšsēdētāja vietnieks. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Guntis KLIKUČS, 
                           Anita SLUCKA, 
                           Inese LĪBERE, 
                           Mārīte KOTĀNE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Māris VALAINIS. 
                            
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,  
                           pašvaldības galvenā grāmatvede; Aigars NOVIKS, pašvaldības  
                           Vēsturisko liecību un izstāžu zāles izglītojošā darba un darba ar  
                           apmeklētājiem vadītājs - uz darba kārtības 1.jautājumu; Inguna  
                           KAĥEPONE, Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja – uz darba  
                           kārtības 7.jautājuma izskatīšanu. 
                          
Nepiedalās –  
Deputāti:            Līga ŠPUNE (atrodas atvaĜinājumā), Ilze KRAUKLE, Rudīte  
                           KOLĀTE, Laila OZOLIĥA, Ilgonis LOSĀNS (aizĦemti  
                           pamatdarbā), Tālis SALENIEKS (slimības dēĜ). 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Mitjakovs, pēc deputātes M.Kotānes un 

izpilddirektora I.Bodža ieteikumiem, ierosina izslēgt no izsludinātās darba kārtības 
3.jautājumu „Par piedalīšanos Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta konkursa 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā” otrajā kārtā” un iekĜaut jaunu jautājumu „Par valsts 
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu „JāĦzemji”, “Viškas 2”, “Magones”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu ”. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU:                                
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm. 
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2. Par Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu. 

3. Par pasākumiem plūdu riska samazināšanai Lubānas pilsētas rietumu daĜā rajonā 
starp Cesvaines, Stacijas, Parka ielām un dzelzceĜa teritoriju. 

4. Par piedalīšanos nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER 
projektu iesniegumu pieĦemšanas 8.kārtā. 

5. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Meirānieši”. 

6. Par pašvaldības 2013.gada 1.ceturkšĦa budžeta izpildi. 
7. Par Lubānas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 
8. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Lubānas pilsētas bibliotēkā. 
9. Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Lubānas pilsētas bibliotēkā. 
10. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Dzimtsarakstu nodaĜā. 
11. Par grozījumiem 2013.gada pašvaldības budžetā. 
12. Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu „JāĦzemji”, “Viškas 2”, 

“Magones”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes nomas tiesību izsoles   
 rezultātu apstiprināšanu. 
 

1.§ 
 PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM  

 (ZiĦo: J.Mitjakovs, I.Bodžs, M.Kotāne, A.Slucka) 

 

Aigars NOVIKS, pašvaldības Vēsturisko liecību un izstāžu zāles izglītojošā darba un 

darba ar apmeklētājiem vadītājs iepazīstina deputātus ar izstāžu zāles darbības plānu 
2013.gadam un ievirzēm 2014.gadam. 
Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Mitjakovs informē par Attīstības un komunālo 
jautājumu un Finanšu komitejas sēdēs skatītajiem jautājumiem, kuri nav iekĜauti 
domes sēdes darba kartībā kā arī par sēdē skatīto 2012.gada SIA „Lubānas KP” gada 
pārskatu un pašvaldībai piešėirto 40 biĜešu Dziesmu un Deju svētkiem sadali. 
(1.pielikumā – XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku no 

Lubānas novada saraksts uz 1 lapas.) 

Izpilddirektors I.Bodžs sniedz atskaiti par iepriekšējā domes sēdē pieĦemto lēmumu 
izpildes gaitu un plānotajiem darbiem. 
(2.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.) 

Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem. 
 

2.§ 
PAR LUBĀNAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-

2024.GADAM APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU 
IZDOŠANU 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 3) punktu un 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta (1) punktu, Ħemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas 23.04.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
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1. Apstiprināt Lubānas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam. 
2. Teritorijas plānojuma daĜu „Grafiskā daĜa” un „Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” izdot kā saistošos noteikumus Nr. 5 „Lubānas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daĜa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 (3.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

CDR formā.) 

 
3.§ 

PAR PASĀKUMIEM PLŪDU RISKA SAMAZINĀŠANAI LUBĀNAS PILSĒTAS 
RIETUMU DAěĀ RAJONĀ STARP CESVAINES, STACIJAS, PARKA IELĀM 

UN DZELZCEěA TERITORIJU 
 (ZiĦo: J.Mitjakovs, I.Bodžs) 

 
ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 23.04.2013. sēdes (Protokols 
Nr.4, 4.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Veikt iepirkumu tehniskā projekta izstrādei teritorijai Lubānas pilsētas rietumu 
daĜā – rajonā starp Cesvaines, Stacijas, Parka ielām un dzelzceĜa teritoriju, lai 
sakārtotu meliorācijas sistēmas. 

 
4.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS NODIBINĀJUMA „MADONAS NOVADA FONDS” 
IZSLUDINĀTAJĀ LEADER PROJEKTU IESNIEGUMU PIEĥEMŠANAS 

8.KĀRTĀ 
 (ZiĦo: J.Mitjakovs) 

 

ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 23.04.2013. sēdes (Protokols 
Nr.4, 5.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Sagatavot investīciju projektus tirgus laukuma labiekārtošanai Oskara Kalpaka 
ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, un Lubānas pilsētas estrādes labiekārtošanai, 
iesniegšanai nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER 
projektu iesniegumu pieĦemšanas 8.kārtā. 
 

5.§ 
PAR TELPU OSKARA KALPAKA IELĀ 12, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 

NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ BIEDRĪBAI „MEIRĀNIEŠI” 
(ZiĦo: J.Mitjakovs) 

 
2013.gada 12.aprīlī saĦemts biedrības „Meirānieši” valdes priekšsēdētājas Daces 
Mežsargas 12.04.2013. iesniegums, (Reă.Nr.1-13/34), ar lūgumu pēc pašvaldības 
atbalsta sakarā ar telpām biedrības un Lubānas novada Sociālā dienesta sadarbībai 
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sagatavojot, iesniedzot un gūstot atbalstu, īstenojot Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā atklātā projektu iesniegumu 
konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā 6.1.aktivitātē „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma informācijas tehnoloăiju un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” 1.1.rīcībā „Jaunu pakalpojumu izveidošana 
un esošo kvalitātes paaugstināšana” projektu „Dienas centrs ăimenēm ar bērniem”.  
Projekta ietvaros ir iecerēts vienkārši renovēt un iekārtot divas telpas. 
Līdzfinansējums nav nepieciešams, jo biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss, bet ir nepieciešamība nomāt telpas ēkā Lubānas novada pašvaldības Sociālā 
dienesta trešajā stāvā.  

Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas 
likums” pirmā daĜa un otrās daĜas 41 punkts nosaka, ka publiskas personas mantu 
aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izĦemot, 
kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai.  
Noklausījusies pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka J.Mitjakova un 
pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, izvērtējot biedrības 
„Meirānieši” iesniegumā minētos apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, un likuma „Publiskas personas finanšu 
līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likums” pirmo daĜu un otrās daĜas 41 

punktu, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 23.04.2013. sēdes 
(Protokols Nr.4, 7.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Nodot biedrībai „Meirānieši”, Reă.Nr.40008141949, telpas Lubānas novada 

Sociālā dienesta 3.stāvā, Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, 
51m² platībā, kadastra apzīmējums:7013-002-0098-001, bezatlīdzības 
lietošanā, telpas izmantojot aktivitātēm, kas nodrošina dienas centra 
ăimenēm ar bērniem darbību. 

2. Pilnvarot Lubānas novada Sociālā dienesta direktori Inesi Līberi noslēgt 
patapinājuma līgumu uz projekta realizācijas laiku, kamēr biedrībai 
„Meirānieši” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, noteikt pašvaldības 
tiesības līgumu vienpusēji lauzt, ja telpas nepieciešamas pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai. 

 
6.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 1.CETURKŠĥA BUDŽETA IZPILDI 
(ZiĦo: Juris Mitjakovs) 

 
Pašvaldības galvenā grāmatvede I.Logina informē deputātus par pašvaldības I 
ceturkšĦa budžeta izpildi pamatbudžetā ieĦēmumu un izdevumu daĜās un speciālo 
budžetu. 
Dome pieĦem sniegto informāciju zināšanai. 
(7.pielikumā – Lubānas novada pašvaldības I.ceturkšĦa pamatbudžeta izpilde 

ieĦēmumu un izdevumu daĜās un speciālais budžets uz 5 lapām.) 
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7.§ 
PAR LUBĀNAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM 

 (ZiĦo: I. KaĦepone; Debatēs: M. Kotāne, I.Lībere, I.Bodžs ) 

 
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.04.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 
2.§) lēmumu un veicot deputātu ieteiktos grozījumus,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumus. 
(4.pielikumā –Lubānas pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi ar 1.pielikumu uz 3 

lapām.) 

 
8.§ 

PAR MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMIEM LUBĀNAS PILSĒTAS 
BIBLIOTĒKĀ 
 (ZiĦo: I.Logina) 

 
Pamatojoties uz Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas KaĦepones 
16.04.2013. iesniegumu Nr.6/2 (Reă.Nr.1-13/36), par maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.04.2013. sēdes 
(Protokols Nr.4, 2.§) un Finanšu komitejas 23.04.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 2.§) 
lēmumus, saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.daĜu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt izcenojumus Lubānas pilsētas bibliotēkas sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem ar 2013.gada 1.maiju saskaĦā ar pielikumu. 
(5.pielikumā – Izcenojumi sniegtajiem Lubānas pilsētas bibliotēkas maksas 

pakalpojumiem uz 3 lapām.) 

 
9.§ 

PAR TELPU NOMAS MAKSAS APSTIPRINĀŠANU LUBĀNAS PILSĒTAS 
BIBLIOTĒKĀ 

(ZiĦo: I.Logina) 

 
Pamatojoties uz Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas KaĦepones 
16.04.2013. iesniegumu Nr.6/2 (Reă.Nr.1-13/36), par bibliotēkas telpu nomas maksas 
apstiprināšanu, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.04.2013. sēdes 
(Protokols Nr.4, 2.§) un Finanšu komitejas 23.04.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 3.§) 
lēmumus, saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.daĜu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaĜas lasītavas telpas nomas 
maksu LVL 2,00 (divi lati) par vienu stundu ar 2013.gada 1.maiju. 
(6.pielikumā – Aprēėins uz 1 lapas.) 
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10.§ 
PAR MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMIEM DZIMTSARAKSTU 

NODAěĀ 
 (ZiĦo: I.Logina, M.Kotāne) 

 
Izskata Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaĜas vadītājas Mārītes Kotānes 2013.gada  
22.aprīĜa iesniegumu Nr.20/27 (Reă.Nr.1-13/40) par maksas pakalpojumu izcenojumu 
noteikšanu laulību reăistrācijas ceremoniju sagatavošanai un vadīšanai. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, kā arī Ħemot vērā 
Finanšu komitejas 23.04.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 4.§)lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaĜas maksas pakalpojumu 

izcenojumus par laulību reăistrācijas ceremoniju sagatavošanu un vadīšanu 
ar 2013.gada 1.maiju. 

2.  Apstiprināt noteikto maksas pakalpojumu iekasēšanas kārtību saskaĦā ar      
     pielikumu. 
(8.pielikumā – Izcenojumi un aprēėins uz 2 lapām.) 

 

11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 

(ZiĦo: I.Logina) 

 
Sakarā ar finansējuma saĦemšanu no sadraudzības pašvaldības Waye Vācijā, kā arī 
papildus līdzekĜu piešėiršanu pašvaldības iestādēm un pasākumiem un, Ħemot vērā,  
Finanšu komitejas 23.04.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 5.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
 
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 
“Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
2.1. Saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Lubānas novada domes 

2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada 
pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai 
zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 
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(9.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.6 “Grozījumi Lubānas novada domes 

2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 

konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.) 

 
 

12.§ 
PAR VALSTS REZERVES ZEMES FONDĀ IESKAITĪTO ZEMES GABALU 

„JĀĥZEMJI”, “VIŠKAS 2”, “MAGONES”  INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS 
NOVADĀ, ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU 

APSTIPRINĀŠANU 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Pamatojoties uz valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu "JāĦzemji", 
"Viškas 2", "Magones", kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes nomas 
tiesību izsoles noteikumu 13. punktu un 2013. gada 25.aprīĜa izsoles protokoliem, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Apstiprināt valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu 
"JāĦzemji", "Viškas 2", "Magones", kas atrodas Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, 2013. gada 25.aprīĜa izsoles rezultātus. 

2. Noslēgt līgumu ar Kristapu Lībertu, personas kods: xxx, par valsts 
rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „JāĦzemji”, ar kadastra 
apzīmējumu:7058-004-0157, 2,1 ha platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem ar 
nomas maksu Ls 53 (piecdesmit trīs lati) gadā. 

3. Noslēgt līgumu ar SIA „Hereford Agro” reă.Nr.40003810667, par valsts 
rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Viškas 2”, ar kadastra 
apzīmējumu:7058-010-0058, 2,4 ha platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem ar 
nomas maksu Ls 50 (piecdesmit lati) gadā. 

4. Noslēgt līgumu ar SIA „Hereford Agro” reă.Nr.40003810667, par valsts 
rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Magones”, ar kadastra 
apzīmējumu:7058-001-0127, 5,5 ha platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem ar 
nomas maksu Ls 50 (piecdesmit lati) gadā. 

(10.pielikumā – Zemes nomas tiesību izsoles protokolu kopijas uz 3 lapām.) 

 
Sēdi slēdz plkst. 16,30 
 
Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieks:                                 Juris Mitjakovs 

 
Sēdes protokolists:                                                                                Diāna Krieva 
 
Parakstīts __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


