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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 

 

 

30.04.2008.        Lubānā    Nr. 4 

 

Sēdi sāk plkst. 14.00 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis.  

 

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

Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis 

Stalbovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti – Vilnis Strautiņš (komandējumā), Juris Mitjakovs (aizņemts 

pamatdarbā). 

 

Sēdē uzaicināti piedalīties – novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, galvenā 

grāmatvede Ingrīda Logina. 

 

Sēdi protokolē – Diāna Krieva. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par 2007. gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem 2008. gada budžetā un citiem finanšu jautājumiem. 

3. Par maksas pakalpojumiem Meirānu Kalpaka pamatskolā. 

4. Par pašvaldības iestāžu nolikumiem. 

5. Par autoceļu fonda tāmes apstiprināšanu. 

6. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

7. Par atzinuma sniegšanu Daukstu pagasta teritoriālajam plānojumam. 

8. Par Eiropas dienas atzīmēšanu 9. maijā. 

9. Par LPS aicinājumu sakarā ar Latvijas Valsts proklamēšanas 90. gadadienu 

rīkot Lielo talku un pašvaldības atbildīgās personas (koordinatora) 

nozīmēšanu. 

10. Zemes jautājumi. 

11. Iesniegumi.  

12. Informācija par pieņemto lēmumu izpildes gaitu, par aktualitātēm pašvaldības 

darbā. 

 

 

 

mailto:lubana@madona.lv


 2 

 

 

 

1.§ 

Par 2007.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Logina 

    

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, kas nosaka, ka „... 

tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu” un saskaņā ar Finanšu komitejas 

(28.04.2008., protokols Nr. 9, 3.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka,  Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, 

Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2007. gada konsolidēto finanšu pārskatu. 

 

        

2.§ 

Par grozījumiem 2008. gada budžetā un citiem finanšu jautājumiem 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Logina 

 

1.  

     Pamatojoties uz MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 423 „Pašvaldības komersanta 

un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tās izstrādāšanas un apstiprināšanas 

kārtība” prasībām un saskaņā ar Finanšu komitejas (28.04.2008., protokols Nr. 9, 1.§.) 

lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Apstiprināt izdarītos grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

2008. gada budžetu”: 

Pamatbudžetā – Sakarā ar 26.06.2007. MK noteikumu Nr. 423 „Pašvaldības 

komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tās izstrādāšanas un 

apstiprināšanas kārtība” prasībām, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

teritoriālajai struktūrvienībai sadarbībā ar pašvaldību līdz 2008. gada 1. jūlijam 

jāizstrādā civilās aizsardzības plāns, kuram pašvaldības 2008. gada budžetā līdzekļi 

nav paredzēti. Veikt grozījumus iestāžu izdevumu tāmēs pa ekonomiskās 

klasifikācijas izdevumu kodiem: 

 
Izdevumu  veids Izdevumu kods Grozījumi  

+ vai - Ls 

Piezīmes 

Pirmskolas izglītības 

iestāde „Rūķīši” 

09.110.vald.funkcijas kods 

 2241. 

22392. 

- 396 

+ 396 

Telpu remonts. 

Civilās aizsardzības 

pasākumi. 

Meirānu Kalpaka 

pamatskola 

2241. 

22392. 

- 529 

+ 529 

Telpu remonts. 

Civilās aizsardzības 
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08.230.vald.funkcijas kods pasākumi. 

Lubānas mākslas skola 

09.510.vald.funkcijas kods 

2241. 

22392. 

- 396 

+ 396 

Telpu remonts. 

Civilās aizsardzības 

pasākumi. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

2008. gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr. 6 „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. 6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

 

2. 

     Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu par zemi iekļaušanu 

pašvaldības ieņēmumos, saskaņā ar Finanšu komitejas (28.04.2008., protokols Nr. 9, 

4.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas Ls 15,06 (piecpadsmit lati, 06 

santīmi) apmērā un iekļaut pašvaldības ieņēmumos sakarā ar izmaksu neiespējamību: 
 

Vārds, uzvārds 

Nosaukums 

Īpašuma 

nosaukums  

Summa 

Ls 

Piezīmes 

Ausma Graudiņa Alīdas 2.06 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā, uz 

iesniegumu atbildes nav 

Miervaldis 

Grundmanis 

Salmiņi Vasarāji 0,66 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā, uz 

iesniegumu atbildes nav 

Vēsma Kilupe Pelniņi 0,07 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā 

SIA „Hogans” Lazdiņas 3 3,40 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā, uz 

iesniegumu atbildes nav 

Ēvalds Krēsliņš Priedītes 0,06 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā 

Līga Lāce Apiņi 1 0,55 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā, uz 

iesniegumu atbildes nav 

Pēteris Poļaņins Sene 0,40 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā 

SIA „Rema 

Kokaudzētava” 

Rema 4,88 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā, uz 

iesniegumu atbildes nav 

SIA „Lūksne” Dūksnāji 1 0,01  Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 
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nedzīvo pašvaldības teritorijā 

Anna Skuja Čiekuri 2,91 Mirusi, mantinieki pieteikušies nav, 

īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder 

Jānis Virskūns Jaunmurri 0,05 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā 

Aigars Žīgurs Pelniņi 0,01 Īpašums pārdots, citi īpašumi nepieder, 

nedzīvo pašvaldības teritorijā 

 Kopā 15,06  

 

 

 

3.§  

Par maksas pakalpojumiem Meirānu Kalpaka pamatskolā 

Ziņo: I. Logina 

 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un Finanšu komitejas 

(28.04.2008., protokols Nr. 9, 2.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Apstiprināt ar 2008. gada 30. aprīli šādus maksas pakalpojumus Meirānu Kalpaka 

pamatskolā: 

latos 

1) Faksa pakalpojumi: 

Faksa nosūtīšana  

pirmajai lappusei 

-maksa par sakaru pakalpojumiem 1 minūtē    0.07 

-nolietojums faksa aparātam      0,05   

-maksa par papīru, apkalpošanas izmaksa    0,05 

-darījumu apliecinoša dokumenta- kvīts cena    0,03 

Kopā        0,20 par vienu lpp. 

  

katrai nākošajai lappusei 

-maksa par sakaru pakalpojumiem 1 minūtē    0.07 

-nolietojums faksa aparātam      0,05   

-maksa par papīru, apkalpošanas izmaksas    0,05 

 Kopā        0,17 par vienu lpp. 

 

2) Kopēšanas pakalpojumi: 

Kopēšanai uz vienas lapas puses:  

pirmajai lapai 

-kopētāja nolietojums, tonera izmaksas    0,04 

-maksa par papīru, elektrību      0,02 

-darījumu apliecinoša dokumenta- kvīts cena    0,03 

Kopā         0,09 par vienu lapu  

 katrai nākošajai lapai 

-kopētāja nolietojums, tonera izmaksas    0,04 
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-maksa par papīru, elektrību      0,02 

Kopā         0,06 par vienu lapu 

 

Kopēšanai uz abām lapas pusēm: 

pirmajai lapai 

-kopētāja nolietojums, tonera izmaksas    0,065 

-maksa par papīru, elektrību      0,015 

-darījumu apliecinoša dokumenta- kvīts cena    0,03 

Kopā         0,11 par vienu lapu  

 katrai nākošajai lapai 

-kopētāja nolietojums, tonera izmaksas    0,065 

-maksa par papīru, elektrību      0,015 

Kopā         0,08 par vienu lapu 

 

3) Projektora izmantošana: 

-nolietojums 20% no 700 Ls = Ls 140 gadā  

-vidējais izmantošanas stundu skaits gadā 144    0,97 

-darījumu apliecinoša dokumenta- kvīts cena    0,03 

Kopā         1,00 par vienu stundu 

 

4) Kustamā īpašuma nomas maksas aprēķini: 

 

4.1.gultas veļas komplekta (palags, sega, segas pārvalks, spilvendrāna) izmantošana:

   

-veļas pārzines atalgojums (100 mēnesī )     0,70 

-veļas nolietojums, mazgāšanas, gludināšanas izdevumi  0,30 

Kopā          1,00 par vienu 

komplektu 

diennaktī  

4.2.gultu matraču noma ārpus internāta telpām:      

-veļas pārzines atalgojums     0,35 

-matraču nolietojums      0,15 

Kopā 0,50 par vienu matraci 

diennaktī   

4.3.tautisko tērpu noma: 

tautas tērpa krekls (meiteņu vai zēnu)    

-atalgojums atbildīgajam deju skolotājam (70 Ls mēnesī) 0,20 

-tērpu nolietojums, labošana,  tīrīšana, gludināšana  0,80 

Kopā  1,00 par vienu vienību 

diennaktī 

tautiskās zeķes        

-atalgojums atbildīgajam deju skolotājam (70 Ls mēnesī) 0,20 

-nolietojums, labošana, mazgāšana    0,30 

Kopā  0,50 par vienu pāri 

diennaktī 

 

pastalas         

-atalgojums atbildīgajam deju skolotājam (70 Ls mēnesī) 0,20 

-nolietojums, labošana, tīrīšana    0,30 

Kopā         0,50 par vienu pāri    
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                                                                                                diennaktī 

 

tautas tērps-bikses zēnu      

-atalgojums atbildīgajam deju skolotājam (70 Ls mēnesī) 0,20 

-tērpu nolietojums, labošana,  tīrīšana, gludināšana  0,30 

Kopā  0,50 par vienu vienību 

diennaktī 

5) gultas vietas nomas maksa pamatskolas internātā „Meirānu stacijā”:   

 

Vienas gultas vietas uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas mēnesī (Im) 

 

Im= [(Iu + Ip) : Gv], kur 

Iu- uzturēšanai nepieciešamie izdevumi (lati/gadā) 

Ip- pārvaldes un apkalpošanas izdevumi (lati/gadā) 

Gv-  kopējais gultas vietu skaits 

 

Iu- 

Ls  7 177, kur 

800,-  maksa par elektroenerģiju  

210,-  maksa par sakaru pakalpojumiem 

100,- maksa par sadzīves atkritumu izvešanu 

6 067,-maksa par centrālapkuri 

 

Ip- 

15% no 17 804= 2 671,- kur: 

atalgojums un sociālās apdrošināšanas iemaksas 

sezonas strādniekam 600 Ls 

apkopējam/veļas pārzinim 2 976 Ls 

ugunsdrošības signalizācijas apkope 188 Ls 

dūmvadu tīrīšana 70 Ls 

sistēmu uzturēšanas un remontmateriāli170 Ls 

administrācijas izmaksas  13 800 

Gv  15  

 

Im= [(7 177 +  2 671) : 15] : 12 : 21= 2,60 

 Aprēķinot nomas maksu pamatskolas direktorei iespējams pielietot lielumu Q, 

kas ir nomas maksas palielinājums vai samazinājums % atkarībā no telpas 

labiekārtojuma un citiem kvalitātes rādītājiem. Q robežas noteikt 15% robežās. 

 

Nomas maksa (latos/diennaktī) pēc formulas: 

Noma= Im x (1 + vai – Q/100) + Spak, kur 

Spa maksa par papildus pakalpojumiem, kas paredzēti nomas līgumā 

 

 

4.§  

Par pašvaldības iestāžu nolikumiem 

Ziņo: I. Bodžs 

 

     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 
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Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

Apstiprināt Lubānas novada Meirānu bibliotēkas Nolikumu. 

 

 

5.§ 

Par autoceļu fonda tāmes apstiprināšanu 

Ziņo: I. Bodžs 

 

     Sakarā ar to, ka jautājums nav skatīts Attīstības un komunālo jautājumu sēdē, kā 

arī Finanšu komitejas sēdē, deputāti vienojas neizskatīt pašvaldības auto ceļu fonda 

tāmi un atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākošo domes sēdi. 

 

 

6.§ 

 Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

1. 

     Izskata Aijas Sīpolnieces, dzīvo „Ievājos”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, iesniegumu ar prasījumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamā īpašuma “Ievāji 2” atdalītajiem zemes gabaliem.  

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols  

Nr. 6 no 28.04.2008., 1.§, 1.p.) ,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Ievāji 2” ar 

atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra numuriem 7058–004–0037, 5,42 ha platībā 

un 7058-004-0036, 4,0 ha platībā (šī gabala kopējā platība 6,17 ha), kuri atrodas 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā un kuru kopējā platība ir 9,42 ha. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 3 uz 2 lapām. 

 

2. 

     Izskata Jura Elsta, dzīvo „Cepurīšu skolā”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, iesniegumu ar prasījumu pieņemt lēmumu par atteikšanos no 

pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu “Elstes”, kadastra numurs 

7058–011–0040, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā un 

sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,73 ha. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols  

Nr. 6 no 28.04.2008., 1.§, 2.p.),  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 
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n o l e m j: 

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

numuru 7058–011–0040, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā un  sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,73 ha. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 4 uz 1 lapas. 

 

3. 

      Izskata Sandija Klikuča, dzīvo Oskara Kalpaka ielā 23 – 4, Lubānā, Lubānas 

novadā, Madonas rajonā, iesniegumu ar prasījumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Upeskrasts”, kadastra numurs 7058–

011–0030, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā un sastāv 

no zemes gabala ar kopējo platību 2,8 ha. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols  

Nr. 6 no 28.04.2008., 1.§, 3.p.) ,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

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

kadastra numuru 7058–011–0030, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā un  sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,8 ha. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 5 uz 1 lapas. 

 

4. 

     Izskata Intas Gaudinskas, dzīvo Ozolu ielā 14 – 26, Lubānā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, iesniegumu ar prasījumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz no nekustamā īpašuma „Rindas 2” atdalītajiem zemes gabaliem: 

“Rindas 5”, kadastra numurs 7058–001–0105, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, Madonas rajonā un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,9 ha, un 

nekustamo īpašumu „Rindas 6”, kadastra numurs 7058-001-0048, kas atrodas Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā un sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 6,97 ha, kopējā platībā 12,87 ha. 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu (protokols  

Nr. 6 no 28.04.2008., 1.§, 4.p.) ,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Rindas 5”, kadastra 

numurs 7058–001–0105, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,9 ha, un nekustamo īpašumu 

„Rindas 6”, kadastra numurs 7058-001-0048, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, Madonas rajonā un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6,97 ha, kopējā 

platībā 12,87 ha. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 6 uz 2 lapām. 
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7.§ 

 Par atzinuma sniegšanu Daukstu pagasta teritoriālajam plānojumam 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

          Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (28.04.2008., protokols 

Nr. 6, 2.§.) lēmumu,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons,  Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Atzīt izstrādāto Daukstu pagasta teritorijas plānojumu un stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējumu un neizvirzīt īpašus nosacījumus teritorijas plānojuma grozīšanai. 

 

 

8.§ 

Par Eiropas dienas atzīmēšanu 9. maijā 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

     Atsaucoties uz Valsts aģentūras „Eiropas savienības informācijas aģentūra” 

(ESIA) Eiropas Parlamenta informācijas birojs Latvijā, Eiropas Komisijas 

pārstāvniecību Latvijā (EKPL) sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā, Klubu „Māja” - 

jaunatne vienotai Eiropai, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru, LR Ārlietu 

ministriju un citu organizāciju aicinājumam atzīmēt šo Eiropai nozīmīgo dienu –  

9. maiju,   

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons,  Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. 9. maijā plkst. 9.15 pacelt Lubānas pilsētas centrā karoga mastā Eiropas 

Savienības karogu. Karoga pacelšanu uzticēt Lubānas vidusskolas skolēniem. 

2. Atbildīgā persona par pasākuma organizatoriskajiem jautājumiem – novada domes 

priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis. 

 

9.§  

Par LPS aicinājumu sakarā ar Latvijas valsts proklamēšanas 90. gadadienu 

rīkot lielo talku un pašvaldības atbildīgās personas (koordinatora) 

nozīmēšanu 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

     Vairākas nevalstiskās organizācijas ir izteikušas priekšlikumu pirms Latvijas 

Republikas proklamēšanas 90. gadadienas svinībām – 13. septembrī rīkot sakopšanas 

talku visā mūsu valstī.. Valsts Prezidents Valdis Zatlers ir apņēmies kļūt par Lielās 

talkas patronu. Aktīvu līdzdalību talkā un tās organizēšanā ir izteikušas vairākas 

organizācijas, piemēram, AS „Latvijas Valsts meži”, VAS „Latvijas Ceļi” u.c. LPS 

vēstulē Nr. 042008574/A365, no 03.04.2008  priekšsēdētāja A. Jaunsleiņa vārdā  
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aicina pašvaldības iesaistīties talkas organizēšanā savā teritorijā un šim nolūkam 

nozīmēt personu, kas būtu vietējais pasākuma koordinators un uzturēs informatīvos 

sakarus ar Talkas rīcības komiteju, sakarā ar iepriekš minēto,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons,  Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Ar Lielo talku saistīto pasākumu organizēšanu un koordināciju nodrošināt novada 

domes priekšsēdētājam Miķelim Gruzītim. 

 

 

10.§ 

 Zemes jautājumi 

Ziņo: I. Bodžs 

1. 

     Izskata Aijas Sīpolnieces, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Ievājos”,  

2008. gada 14. aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/89) par nekustamā īpašuma Lubānas 

novada Indrānu pagasta „Ievāji 2” sadali divos atsevišķos īpašumos, 

      Atklāti balsojot “PAR” – 12 balsis (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons,  Anita Slucka, Ingrīda 

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

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j:  

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Lubānas novada Indrānu pagasta „Ievāji 2” 

divos atsevišķos īpašumos: 

 jauna nekustamā īpašuma izveidošanai atdalīt daļu no pirmās zemes vienības, 

kadastra numurs - 7058-004-0036, 4,0 ha platībā un otro zemes vienību, 

kadastra numurs - 7058-004-0037, 5,42 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Ievāji 

3”, noteikt lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (kods: 0101); 

 paliekošajam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala 2,17 ha platībā, piešķirt 

nosaukumu: „Ievāji 2”, noteikt lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme 

(kods:0101).  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 11 uz 2 lapām. 

 

2.  

      Izskata Jevdokijas Šipko, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Silaviešos”, 

2008. gada 27. marta iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/77) par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu,  

      Atklāti balsojot “PAR” – 12 balsis (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons,  Anita Slucka, Ingrīda 

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

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j:  

1.Izbeigt zemes lietošanas tiesības Jevdokijai Šipko, dzīvo Lubānas novada Indrānu 
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pagasta „Silaviešos”, uz daļu saimniecības „Silavieši” 5,1 ha platībā; 

2. paliekošajai zemes platībai 0,2 ha piešķirt nosaukumu „Silavieši”, noteikt 

lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme (kods: 0101); 

3. zemes gabalu, uz kuru Jevdokijai Šipko izbeigtas lietošanas tiesības 5,1 ha platībā 

ieskaitīt valsts brīvajās zemēs, nosakot lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme 

(kods: 0101).  

4. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 12 uz 2 lapām. 

 

 

11.§ 

Iesniegumi 

Ziņo: I. Bodžs 

1. 

1. Izskata Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras sagatavoto 

iesniegumu Nr. 3-05.1/1213 no 14.04.2008. „Par valsts dzīvojamo māju 

neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” (dzīvojamā māja Barkavas 

ielā 1, dzīvoklis nr.1, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā). 

2. Māja Barkavas ielā 1, Lubānā, uzcelta 1958. gadā, tajā ir divi dzīvokļi. Mājas 

neprivatizētā daļa ir dzīvoklis Nr. 1 ar kopējo platību 65,8 m², divas istabas. 

3. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz LR 

likuma „Par valsts un dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu  

21. punktu, saskaņā ar MK 30.07.2002. noteikumu Nr. 324 „Par valsts dzīvojamo 

māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3. punktu, 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons,  Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Pārņemt pašvaldības īpašumā no Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts 

aģentūras, dzīvojamās mājas Barkavas ielā 1, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā, neprivatizēto daļu - dzīvokli Nr. 1 ar kopējo platību 65,8 m², kura bilances 

vērtība ir Ls 351,16 (trīs simti piecdesmit viens lats, 16 santīmi). 

 

2. 

     Izskata Annas Kalniņas, dzīvo Oskara Kalpaka ielā 25–1, Lubānā, Lubānas 

novadā, Madonas rajonā, iesniegumu no 14.04.2008. par iespēju izīrēt citu dzīvojamo 

platību ar mazāku kvadratūru,  

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Izīrēt Annai Kalniņai, dzīvojamo telpu kopējā dzīvoklī Skolas ielā 4, dz. 6 (divas 

istabas ar kopējo platību 23,9 m² un koplietošanas telpas), Lubānā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, apmaiņā pret pašlaik īrēto dzīvokli Oskara Kalpaka ielā 25-1, 

Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 14 uz 1 lapas. 
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3. 

     Izskata Aigara Strautmaļa, iesniegumu no 11.04.2008. par īres tiesību piešķiršanu 

uz mājīpašumu „Kokneši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā, 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “PRET” –  

nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

1. Atteikt Aigaram Strautmalim, slēgt īres līgumu par dzīvojamās mājas „Kokneši”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā izīrēšanu,  sakarā ar citur deklarēto 

dzīves vietu. 

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 15 uz 1 lapas. 

 

4. 

      Izskata Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra sagatavoto iesniegumu  

Nr. 1-1/155 no 29.04.2008. „Par sociālās aprūpes transporta iegādes naudas līdzekļu 

nodrošinājumu”. 

Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis ierosina atteikt dot garantijas vēstuli un jautājumu 

atlikt kā nesagatavotu uz nākošo domes sēdi, jo deputāti nav gatavi balsot par šo 

jautājumu. Tāpat ir nepieciešams dzirdēt pašas iestādes vadītājas viedokli.  

Balsošana par šo jautājumu nenotiek un lēmums netiek pieņemts. 

 

5. 

 1. Izskata Annas Eriņas iesniegumu no 23.04.2008.(Reģ. Nr. 1-22/97) par 

pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma Nr. 98 apstrīdēšanu jautājumā par pabalsta 

apkures izdevumu apmaksai piešķiršanu.  

2. Novada domes Nolikuma IX nodaļas „Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība” 

104. p. noteikts, ka pašvaldības izdotos administratīvos aktus ir tiesības apstrīdēt 

domē, „iesniedzot motivētu iesniegumu domes priekšsēdētājam”. 

3. Izvērtējot Sociālā dienesta lietvedībā esošos dokumentus par pabalsta pieprasījumu, 

tiek konstatēts, ka Sociālā dienesta lēmums par pabalsta atteikumu ir pamatots, jo 

atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Lubānas novadā” noteiktajai kārtībai pabalstu malkas iegādei piešķir personām, 

kurām nav Civillikumā noteikto apgādnieku. A. Eriņas iztikas līdzekļu deklarācijā 

norādīti divi apgādnieki – dēli Andris (dzimis1971. g) un Jānis (dzimis 1979. g.),   

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Aivars 

Kaļinovskis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Ingrīda 

Akmene, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Inesīte Skrauča), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – 1 (Guntis Stalbovs). 

n o l e m j: 

1. Atstāt spēkā Lubānas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Nr. 98 no 

21.04.2008. par sociālā pabalsta atteikumu A. Eriņai.  

2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā Nr. 17 uz 1 lapas. Saskaņā ar 

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

ierobežotas pieejamības informāciju. 
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12.§ 

 Informācija par pieņemto lēmumu izpildes gaitu, par  aktualitātēm 

pašvaldības darbā  

 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Bodžs 

 

- Par dažādām publikācijām pašvaldības avīzē „Lubānas Ziņas”; 

- Par Lubānas novada pašvaldības budžeta 1. ceturkšņa izpildi, 

Pielikums Nr. 18 – Budžeta 1. ceturkšņa izpilde uz 3 lapām. 

- Par Lubānas pilsētas teritoriālā plānojuma apstiprināšanu; 

- Par ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem; 

- Par nepabeigto māju Ozolu ielā, Lubānā; 

- Par atkritumu savākšanas problēmām Lubānas pilsētā,   

Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis izvirza priekšlikumu uz nākošo domes sēdi sagatavot 

un iesniegt konkrētus darbības plānus atkritumu apsaimniekošanā - konteineru iegādē, 

kompostēšanas laukuma izveidē, par atbildīgo personu nozīmējot pašvaldības 

izpilddirektoru Ivaru Bodžu, piesaistot konkrētos atbildīgos darbiniekus. 
 

 

Sēdi slēdz plkst.18.00. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 

 
 

 

 

 

 


