
 
 

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 

 

 

29.05.2008.        Lubānā    Nr. 6 

 

Sēdi sāk plkst.14.00 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis.  

 

Sēdē piedalās deputāti - Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, Aivars Kaļinovskis, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis 

Stalbovs, Inesīte Skrauča,. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti – Ingrīda Akmene, Tālis Salenieks, Anita Slucka (aizņemti 

pamatdarbā). 

 

Sēdē uzaicināti piedalīties – novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs. 

 

Sēdi protokolē – Diāna Krieva. 

 

Darba kārtība: 

1. Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, t.sk. par atkritumu 

saimniecības sakārtošanu. 

2. Par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu: 

2.1. par Sociālā dienesta darbinieku komandējumu uz Lietuvu; 

2.2. par izpilddirektora un viņa vietnieka komandējumu uz Igauniju; 

2.3. par līdzekļu iedalīšanu skolēnu apsveikšanai izlaidumos; 

2.4. par lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanas izdevumiem; 

2.5. par akas ierīkošanas izdevumiem pie pašvaldības īpašumā esošās 

dzīvojamās ēkas. 

3. Par adresācijas objektiem. 

4. Par saistošajiem noteikumiem „Lubānas novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi”. 

5. Par Atzinuma sniegšanu Vides ministrijai par dabas lieguma „Lubāna mitrājs” 

individuālās aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 

6. Par Auto ceļu fonda tāmi. 

7. Par zemes jautājumiem. 

8. Par būvniecības publisko apspriešanu. 

9. Par Indrānu pagasta dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA 

„Lubānas KP”. 

mailto:lubana@madona.lv
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10. Iesniegumi. 

 

 

1.§.  

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, t.sk. par atkritumu 

saimniecības sakārtošanu 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

    

- Par Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīti Lubānā š.g. 30. maijā 

plkst.17.00; 

- Par Alūksnes, Gulbenes, Madonas rajonu vietējo pašvaldību vadītāju 

sanāksmē š.g. 28.maijā apspriestajiem jautājumiem; 

- Informācija par lielākajiem nodokļu maksātājiem pašvaldības budžetā; 

- Informācija par problēmām, kas saistās ar atkritumu savākšanu novada 

teritorijā. 

 

2.§.  

Par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

1.  

Izskata Madonas rajona padomes 28.04.2008., Nr. 164/2-5 sagatavoto un 

priekšsēdētāja A. Ceļapītera parakstīto vēstuli par sociālo darbinieku profesionālās 

pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu un Lubānas novada Sociālā dienesta 

21.05.08., Nr. 10-8/51, vadītājas A. Pličas parakstīto iesniegumu ar lūgumu samazināt 

piešķirtos līdzekļus degvielas iegādei, naudu novirzot pieredzes apmaiņas brauciena 

finansēšanai,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1.Veikt grozījumus pašvaldības Sociālā dienesta 2008. gada izdevumu tāmē, 

samazinot piešķirtos līdzekļus degvielai Ls 116,00 (viens simts sešpadsmit lati) 

apmērā un novirzot tos komandējuma izdevumu segšanai Sociālā dienesta 

darbiniecēm. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

2008. gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr. 8 „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. 8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

4. Komandēt novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieces Andru Pliču un Ilzi 

Mikuli pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu no 2008 .gada 02. jūlija līdz  

04. jūlijam. 
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2.  

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (26.05.2008., protokols Nr. 10,1.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Komandēt novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Bodžu un izpilddirektora 

vietnieku Egilu Rēveli pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju no 2008. gada  

09. jūnija līdz 13. jūnijam, komandējuma izdevumus apmaksājot no domes izdevumu 

tāmē ārzemju komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

 

3. 

Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (23.05.2008., protokols  

Nr. 5, 2.§.) un Finanšu komitejas sēdes (26.05.2008., protokols Nr. 10, 2.§.)  

lēmumiem, 

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Izlietot finanšu līdzekļus Ls 250,- (divi simti piecdesmit lati) apmērā  absolventu 

apsveikšanai izlaidumos Lubānas vidusskolā, Meirānu Kalpaka pamatskolā, Lubānas 

Mākslas skolā no domes dažādiem pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem. 

 

4. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (26.05.2008., Protokols Nr.10, 3.§.1.p.)  lēmumu, 

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Apmaksāt no autoceļu fonda līdzekļiem lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanas 

izdevumus: 

Meirānu ielā, Lubānas pilsētā, prognozējamās izmaksas kopā Ls 1 500 (viens tūkstotis 

pieci simti latu); 

Ozolu ielā un Baložu ielā, Lubānas pilsētā, prognozējamās izmaksas kopā Ls 1000 

(viens tūkstotis lati). 

 

5. 

Pamatojoties uz Lubānas novada domes pieņemto lēmumu Nr. 2.§, 6.p. „Par remonta 

tāmes akas remontam dzīvojamajai mājai „Apogi 8” apstiprināšanu”, protokols Nr. 4. 

no 29.11.2008. un saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (26.05.2008., protokols Nr. 10, 

3.§, 2.p.) lēmumu, 

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Apmaksāt no sociālās palīdzības iedzīvotājiem paredzētajiem līdzekļiem dzeramā 

ūdens akas ierīkošanai pie pašvaldībai piederošās ēkas „Apogi”, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā, nepieciešamo materiālu un  

transportēšanas izdevumus: materiāli Ls 310,32 + transports Ls 150,00, kopā Ls  

460,00 (četrus simtus sešdesmit latus). 
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Par lēmuma izpildi atbildīgajām personām nozīmēt novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietnieku Vilni Strautiņu un izpilddirektora vietnieku Egilu Rēveli. 

 

 

3.§.  

Par adresācijas objektiem 

Ziņo:  I. Bodžs 

1. 

1. Izskata Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Adrešu reģistra 

iesniegto informāciju par Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta adresācijas 

objektiem. 

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

saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (Protokols Nr. 7, 

26.05.2008., 10.§.), pamatojoties uz MK 27.08.2002. „Adresācijas noteikumu” 

23.p., kur teikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu vai 

likvidāciju un 24.pantu,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j : 

2.1. sakarā ar to, ka reāli adresācijas objekti neeksistē, likvidēt šādas Lubānas pilsētas 

adreses: 

2.1.1. Druvmalas; 

2.1.2. Indāni; 

2.1.3. Kraujas 2; 

2.1.4. Skujiņas; 

2.1.5. Stirkas; 

2.1.6. Vidusvijas; 

2.1.7. Vijas; 

2.1.8. Brīvības iela 13; 

2.1.9. Miera iela 5A; 

2.1.10. Sporta iela 23; 

2.2. sakarā ar to, ka adresācijas objekta telpu grupas ir apvienotas vienā īpašumā, 

likvidēt telpu grupas šādām Lubānas pilsētas adresēm: 

2.2.1. Brīvības ielā 8 (1 un 2 telpu grupa); 

2.2.2. Oskara Kalpaka ielā 13 (1 un 2 telpu grupa); 

2.2.3. Tilta ielā 11 (1, 2 un 3 telpu grupa); 

2.3.  sakarā ar to, ka reāli adresācijas objekti neeksistē, likvidēt šādas Indrānu 

pagasta adreses: 

2.3.1. Meirānu ciema Stacijas iela 1; 

2.3.2. Meirānu ciema Stacijas iela 2; 

2.3.3. Meirānu ciema Stacijas iela 3; 

2.3.4. Cepurīšu ciema „Skujiņas 1”;  

2.3.5. „Aizauses”;  
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2.4. sakarā ar to, ka adresācijas objekti iedalās telpu grupās, piešķirt telpu grupas 

šādām Indrānu pagasta adresēm: 

2.4.1. Meirānu ciema „Kadiķos” – telpu grupas no 1 līdz 6; 

2.4.2. Meirānu ciema „Vītolos” - telpu grupas no 1 līdz 8; 

2.5. sakarā ar to, ka adresācijas objektu sarakstā nav iekļautas atsevišķas adreses, 

piešķirt šādas adreses Indrānu pagastā: 

2.5.1. Ērgalas ciema „Mucenieki”; 

2.5.2. Ērgalas ciema „Lauvas”; 

2.5.3. Apogu ciema „Madernieki”; 

2.5.4. Vecumu ciema „Gobiņas”; 

2.5.5. Vecumu ciema „Ciemiņi”; 

2.5.6. Brantu ciema „Podiņi”; 

2.5.7. Brantu ciema „Krāces”; 

2.5.8. Brantu ciema „Līgotņi”; 

2.5.9. Indrānu ciema „Liedzemnieki”; 

2.5.10. Liedeskroga ciema „Pelniņi”; 

2.5.11. Liedeskroga ciema „Kārkliņi”; 

2.5.12. Baltākroga ciema „Lociņi”; 

2.5.13. Baltākroga ciema „Baltaiskrogs”; 

2.5.14. Baltākroga ciema „Kaltes”; 

2.5.15. Morozas ciema „Stīgas”; 

2.5.16. Meirānu ciema „Vēverājs”; 

2.5.17. Meirānu ciema „Lābāni”; 

2.5.18. Meirānu ciema „Skalbes 1”; 

2.5.19. Meirānu ciema „Melnalkšņi”; 

2.5.20. Visagala ciema „Zariņi”; 

2.5.21. Visagala ciema „Birzmalas”; 

2.5.22. Visagala ciema „Kļaviņas”; 

2.5.23. Visagala ciema „Vāverītes”; 

2.6. sakarā ar adrešu precizēšanu, mainīt adreses Indrānu pagastā: 

2.6.1. no „Meža Akmeņtači” uz Brantu ciema „Akmeņtači”; 

2.6.2. no „Lejaskalni” uz Baltākroga ciema „Lejaskalni”; 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Skices 2.5. p. minētajiem adresācijas objektiem pielikumā Nr. 2. 

2. 

1. Sakarā ar to, ka Adrešu reģistra sistēmā nav iekļauti adresācijas objekti, izskata jautājumu 

par adreses piešķiršanu Meirānu Kalpaka pamatskolai un Meirānu tautas namam. 

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

apstākļus, konstatēts, ka Adrešu reģistra sistēmā nav iekļauti adresācijas objekti Meirānu 

Kalpaka pamatskola un Meirānu tautas nams, pamatojoties uz MK 27.08.2002. 

„Adresācijas noteikumu” 23.p., kur teikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu par adreses 

piešķiršanu,  
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Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 
2.1. Meirānu Kalpaka pamatskolai piešķirt adresi „Skola”, Meirānu ciems, Indrānu pagasts, 

Lubānas novads; 

2.2. Meirānu tautas namam piešķirt adresi „Tautas nams”, Meirānu ciems, Indrānu pagasts, 

Lubānas novads. 

3. Zemes gabalu skices pielikumā Nr.2. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

 

 

4.§.  

Par saistošajiem noteikumiem „Lubānas novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” 

Ziņo: V. Strautiņš 

 

Pamatojoties uz „Likumu par pašvaldībām” 43.p. un saskaņā ar Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 7, 26.05.2008.,1.§.) lēmumu, 

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j : 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības izdotos Saistošos noteikumus nr.7 

„Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.  

2. Pēc parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

Saistošos noteikumus Nr. 7 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai. 

3. 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. 

4. Saistošie noteikumi Nr. 7 „Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Lubānas Ziņas”. 

 

 

5.§.  

Par atzinuma sniegšanu Vides ministrijai par dabas lieguma „Lubāna 

mitrājs” individuālās aizsardzības un izmantošanas noteikumiem 

Ziņo: V. Strautiņš, M. Gruzītis 

 

Izskata Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr. 7, 

26.05.2008., 4.§.) izskatīto jautājumu un LR Vides ministrijas 16.05.2008. sagatavoto  

vēstuli Nr. 3-07.-1/2405 Par atzinuma sniegšanu,  

Atklāti balsojot “par” – 8 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne,), 

“pret” – 1 (Guntis Stalbovs), “atturas” – (Laima Rēvele,  Inesīte Skrauča),  

n o l e m j: 
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1. Noraidīt Vides ministrijas priekšlikumu iekļaut dabas liegumā jaunu teritoriju 

gar Aivieksti lejpus Ērgalas. Lieguma robežu noteikt, savienojot atzīmes 638 

un 745. 

2. Par pārējām teritorijām, kuras paredzēts iekļaut „Lubāna mitrājs” liegumā, 

apvienojot esošos liegumus, pašvaldības domei lemt par atzinuma sniegšanu 

pēc īpašnieku viedokļa noskaidrošanas.  

 

 

6.§.  

Par auto ceļu fonda tāmi 

Ziņo:  I. Bodžs 

 

Izskata sagatavoto Lubānas novada  auto ceļu fonda tāmes 2008. gadam projektu, 

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Auto ceļu fonda tāmi 2008.gadam. 

 

 

7.§.  

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

Ziņo:  G. Stalbovs 

 
1. 

1. Izskata Maigas Jēgeres, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Līdumniekos”, 

21.05.2008. iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/118) par nosaukuma piešķiršanu 

īpašumam. 

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

apstākļus,  ņemot vērā Maigas Jēgeres personīgo iesniegumu,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7058-017-0028 0,56 ha platībā piešķirt 

nosaukumu „Līdumnieki”. 

3. M.Jēgeres iesniegums pielikumā Nr. 6. 

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. Izskata jautājumu par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai Brīvības ielā 

17. 

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

apstākļus – uz zemes gabaliem Jaunā ielā 26A (īpašnieks Guntis Feldmanis) un 

Brīvības ielā 17 (valdītājs Lubānas novada pašvaldība) atrodas pašvaldībai 
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piederošas ēkas un būves – pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”, lai veiktu 

īpašuma uzmērīšanu un reģistrēšanu Zemesgrāmatā,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

noteikt ēku un būvju Brīvības ielā 17 īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamo 

zemes platību – 19 280 m². 

3. Zemes gabala skice pielikumā Nr.7. 

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. 

 

 

8.§.  

Par būvniecības publisko apspriešanu 

Ziņo:  G. Stalbovs 

 

1. Izskatot būvniecības ieceri – LMT bāzes stacijas „Meirāni”, Meirānu c., Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, apspriešanai pievienotos dokumentus, 

atbilstoši LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punkta prasībām un izvērtējot 

Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, tiek konstatēts: 

1.1. ieceres publiskā apspriešana izsludināta laikrakstā „Stars”, 2008. gada 19. aprīlī; 

1.2. noteiktajā laikā nav saņemtas nekādas sūdzības vai iebildumi par būvniecības 

ieceri. 

2. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar MK 20.09.1997. noteikumu Nr. 309 „Būvniecības 

publiskās apspriešanas noteikumi” 19. punktu, ar kuru noteikts, ka lēmumu par 

būvniecības ieceri pieņem atklātā pašvaldības sēdē un saskaņā ar Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 7, 26.05.2008., 5.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Akceptēt būvniecības ieceri – LMT bāzes stacijas „Meirāni”, Meirānu c., Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā celtniecība. 

 

 

9.§.  

Par Indrānu pagasta dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA 

„Lubānas KP” 

Ziņo:  I. Bodžs 

 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 7, 

26.05.2008., 9.§.) lēmumu,  nepieciešams izdarīt grozījumus Lubānas novada domes 

31.01.2008. sēdes lēmumā (protokols Nr. 1; 10.§) „Par Indrānu pagasta dzīvojamo 

māju nodošanu apsaimniekošanā SIA „Lubānas KP”, 
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Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Grozīt lēmuma „Par Indrānu pagasta dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA 

„Lubānas KP” (31.01.2008., prot. Nr. 1; 10.§) spēkā stāšanās laiku no 2008. gada 

janvāra uz 2008. gada 1. aprīli.  

 

 

10.§.  

IESNIEGUMI 

Ziņo:  I. Bodžs, M. Kotāne, M. Gruzītis 

 

1. Par PII „Rūķīši” nepieciešamo bērnu vietu skaita apstiprināšanu. 

      Izskata Lubānas pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājas iesniegumu no 

25.04.2008., Nr. 1-10/13, Par vietu skaita apstiprināšanu pirmskolas iestādē, 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 735, no 2005. gada 27. septembra, „Noteikumi 

par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādes un pedagoģiskās korekcijas 

klasēs” un MK noteikumiem Nr. 596, no 2002. gada 27. decembra, „Higiēnas 

prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”, sakarā ar 

to, ka PII „Rūķīši” ēkas vienā korpusā paredzēts izvietot Lubānas novada Mākslas 

skolu.  

Iesniegums izskatīts Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdē, (protokols 

Nr.7 no 26.05.2008., 2.§.). 

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

Pieņemt zināšanai Lubānas pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājas 

iesniegumu no 25.04.2008., Nr. 1-10/13, par vietu skaita apstiprināšanu pirmskolas 

izglītības iestādē. 

 

2. Par biedrības „Lasītāju klubs Lubānieši” iesniegumu. 

      

     Izskata Biedrības „Lasītāju klubs Lubānieši” 29.04.2008. iesniegumu par ideju 

konkursa Nolikuma projektu, lai varētu piedalīties laikraksta „Latvijas Avīzes” 

projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”, iesniedzot projektu, kura ietvaros 

realizētos iecere Lubānas novadā izveidot tūrisma taku „Celmiņu teiku taka”, godinot 

Celmiņu dzimtas piemiņu un sakarā ar politiķa Hugo Celmiņa 130. dzimšanas dienu 

un folkloras vācēja Mārtiņa Celmiņa 145. dzimšanas dienu.   

Iesniegums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, (protokols Nr. 4 no 

30.04.2008., 2.§.) un Finanšu komitejas sēdē, (protokols Nr. 10 no 26.05.2008., 4.§.). 

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Līdz informācijas saņemšanai par projektu konkursa rezultātiem, pieņemt zināšanai 
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Biedrības „Lasītāju klubs Lubānieši” 29.04.2008. iesniegumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu ideju konkursam  Nolikuma projektā, lai varētu piedalīties laikraksta 

„Latvijas Avīzes” projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”, iesniedzot projektu, 

kura ietvaros realizētos iecere Lubānas novadā izveidot tūrisma taku „Celmiņu teiku 

taka”, godinot Celmiņu dzimtas piemiņu un sakarā ar politiķa Hugo Celmiņa  

130. dzimšanas dienu un folkloras vācēja Mārtiņa Celmiņa 145. dzimšanas dienu.  

 

3. Par z/s „Zemzari” iesniegumu. 

      

Izskata zemnieku saimniecības „Zemzari”, Reģistrācijas Nr. LV44101030274, 

īpašnieka Kaspara Liepiņa iesniegumu no 13.05.2008. Nr. 115 Par atkārtotas atļaujas 

piešķiršanu izbraukuma tirdzniecībai Indrānu pagasta teritorijā 2008. gadā, saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 7, 26.05.2008., 7.§.) 

lēmumu,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Piešķirt autoveikala statusu z/s „Zemzari”, Reģ. Nr. LV 44101030274, juridiskā 

adrese: ”Rūjas”, Līgatnes pagastā, Cēsu rajonā, automašīnai. 

 

4. Par dzīvokļa piešķiršanu „Melnozolos”, Indrānu pagastā, Lubānas               

novadā. 

Izskata Aleksandra Strupuļa, personas kods XXXXXX, dzīvo Maltas ielā 29 – 50, 

Rīgā, iesniegumu no 19.05.2008. Par dzīvokļa Nr. 9 „Melnozolos”, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā, piešķiršanu, saskaņā ar Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 7, 26.05.2008.,8.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Piedāvāt Aleksandram Strupulim, personas kods XXXXXX, dzīvo Maltas ielā 29 – 

50, Rīgā, īrēt dzīvokli, slēdzot termiņa īres līgumu uz 5 gadiem par apdzīvojamo 

platību – dzīvokli Nr. 9, „Melnozolos”, Indrānu pagastā, Madonas rajonā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 10. 

 
5. Par pašvaldības dzīvojamās mājas „Lauberti” atsavināšanu  LMT bāzes     

stacijas celtniecībai. 

 

Izskata SIA „Latvijas Energoceltnieks” 2008. gada 21. maija iesniegumu  

Nr. 469/2008-SAK, ko parakstījis informācijas un sakaru tehnoloģiju departamenta 

darbu vadītājs S. Sarkanābols, Par LMT bāzes staciju „Lauberti”, saskaņā ar Attīstības 

un komunālo jautājumu komitejas sēdes (protokols Nr. 7, 26.05.2008.,6.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 



 11 

Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un dzīvojamo ēku 

„Lauberti”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, ar kadastra numuru 

7058-002-0016, LMT bāzes stacijas „Lauberti” celtniecībai. 

 
6. Par pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma Nr. 114 apstrīdēšanu jautājumā               

par pabalsta apkures izdevumu apmaksai piešķiršanu. 

 

1. Saskaņā ar domes Nolikuma IX nodaļas „Administratīvo aktu apstrīdēšanas 

kārtība” 104. p. noteikto, ka pašvaldības administrācijas izdotos administratīvos aktus 

ir tiesības apstrīdēt domē, „iesniedzot motivētu iesniegumu domes priekšsēdētājam”,  

dome izskata Vilmas Ziediņas, deklarētā dzīvesvieta „Vijas”, Indrānu pag., Lubānas 

novads, iesniegumu (reģistrēts 14.05.2008, 1-22/110) par pašvaldības Sociālā dienesta 

lēmuma Nr. 114 (izdots 08.05.2008) apstrīdēšanu  jautājumā par atteikumu piešķirt 

pabalstu - malku.   

2. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. panta 3. un 4. 

daļu, pašvaldība ir tiesīga izmaksāt citus pabalstus, ja apmierināts pamatots 

pieprasījums pēc GMI pabalsta un, ja pabalsta veids, pabalsta apmērs, izmaksas 

kārtība un personas, kas tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentēts pašvaldības 

saistošajos noteikumos un, pamatojoties uz pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 

„Par sociālo palīdzību Lubānas novadā” 5.1.1. punktu, kurā noteikts, ka tiesības 

saņemt pabalstu apkures izdevumu apmaksai ir nestrādājošiem pensionāriem, I un II 

grupas invalīdiem, kuriem nav likumīgu apgādnieku, ja viņu pensijas apmērs 

nepārsniedz 120 Ls mēnesī, pensionāru ģimenei, kas pieder pie šīs kategorijas, ja 

pensiju kopsumma nepārsniedz Ls 220. 

3. Tā kā Vilmas Ziediņas un viņas ģimenes locekļu (kopā trīs cilvēki) pensiju 

kopsumma vienā mēnesī  pārsniedz 2. punktā noteikto apmēru, 

Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Atteikt Vilmai Ziediņai, deklarētā dzīvesvieta „Vijas”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

Madonas raj., pabalsta piešķiršanu apkures izdevumu apmaksai. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 12 uz 2 lapām. Saskaņā ar 

likuma „Par sociālo drošību” 16. pantu, pielikuma teksts nav izpaužams, jo satur 

ierobežotas pieejamības informāciju. 

 

7. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu personai. 

 
1. Izskata Ērika Celiņa, nekustamā īpašuma „Aizsilnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, Madonas rajonā,  īpašnieka 11.04.2008. iesniegumu Nr. 1-22/85 par viņam 

piederošajā īpašumā deklarēto personu dzīvesvietas anulēšanu. Iesniegumam 

pievienota Madonas zemesgrāmatu nodaļas izsniegta Zemesgrāmatu apliecības kopija 

par Ērika Celiņa īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  „Aizsilnieki 2”. 

2. Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju par šajā adresē deklarētajām 

personām un, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta  „Ziņu par 

deklarēto dzīvesvietu anulēšana” (1. daļas 2. apakšpunktu, kurā teikts: „ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu anulē, ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā”, 
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Atklāti balsojot “par” – 11 balsis (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Juris Mitjakovs, 

Aivars Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Mārīte Kotāne, 

Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu, adresē „Aizsilnieki” Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, Madonas rajonā, Gunāram Stalidzānam. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola Pielikumā Nr. 13 uz 1 lapas. Saskaņā ar 

likuma „Par sociālo drošību” 16. pantu, pielikuma teksts nav izpaužams, jo 

satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

8. Par S. Dz. Stalbovas iesniegumu (26.05.08.) un „Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centra” direktores I. Līberes  iesniegumu (Nr. 3/179 no 28.05.2008.), par 

R. Miezones frizētavas telpu nomas maiņu. 

 

Izskata Silvijas Dzidras Stalbovas, personas kods XXXXXX,  iesniegumu no 

26.05.2008. par pašvaldībai piederošā īpašuma telpas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, 

Lubānas novadā, Madonas rajonā, piešķiršanu un „Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centra” direktores I. Līberes  iesniegumu Nr. 3/179 no 28.05.2008., par  

R. Miezones frizētavas telpu nomas maiņu. 

Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis izsaka priekšlikumu balsot par iesniegumiem to 

saņemšanas kārtībā. 

Sakarā ar to, ka Silvija Dzidra Stalbova ir Gunta Stalbova laulātā, deputāts balsošanā 

nepiedalās.  

Atklāti balsojot ar 7 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda Akmene, Laima Rēvele, Inesīte 

Skrauča), “PRET” – 2 (Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne), “ATTURAS” – 1 (Artūrs 

Kuncis),  

n o l e m j: 

Piešķirt telpu O. Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, Silvijai 

Dzidrai Stalbovai, personas kods XXXXXX, frizētavas atvēršanai, slēdzot telpas 

nomas līgumu. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.40. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 

 

 

 


