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DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

27.08. 2009                                            Lubānā                                                      Nr.9 

 

SĒDĒ PIEDALĀS: 9 (deviņi) domes deputāti – Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga 

Špune, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, 

Māris Valainis, Rudīte Kolāte; 

SĒDĒ NEPIEDALĀS: domes deputāti: Jānis Siksalietis (ārzemju komandējumā) 

Egils Feldmanis (aizņemts tiešajā darbā)  Mārīte Kotāne, Anita 

Slucka – personīgu iemeslu dēļ;  

UZAICINĀTI: administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs- pašvaldības                      

izpilddirektors, Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede, 

                          Sociālā  dienesta vadītāja Andra Pliča 

Policijas pārvaldes iecirkņa inspektors Aigars Babris; 

PIETEIKUŠIES piedalīties  sēdes darba kārtības punkta 13.2 punkta - „Noteikumi par 

kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata 

vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

izskatīšanā: PII „Rūķīši” vadītāja Astrīda Soma un iestādes 

arodbiedrības priekšsēdētāja Lidija Mičule 

SĒDI ATKLĀJ: plkst.14.00 

SĒDI VADA:  domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks 

SĒDI PROTOKOLĒ: tehniskā sekretāre Sandra Līcīte 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem 2009. gada budžetā 

2. Par  maksas pakalpojumiem: 

2.1.par ēdināšanas maksu PII „Rūķīši” 

             2. 2 par medicīnas māsas maksas pakalpojumu  

3. Par līdzfinansējuma nodrošinājumu: 

  3.1 biedrību „Lubānas novada iniciatīvas biedrība” un „Meirānieši” 

projektos ELFLA pasākumam „Lauku  ekonomikas dažādošanai un 

dzīves kvalitātes veicināšanai vietējo attīstības stratēģiju  īstenošanas 

teritorijā” 

-                 3.2  mūzikas skolai 

4. Par rīcību ar pašvaldības kustamo īpašumu: 

4.1   par automašīnas BMW-520 pārdošanu 

4.2 par pašvaldības autotransporta nodošanu amatpersonu lietošanā dienesta  

vajadzībām 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 

6. Par zemes jautājumiem 

7. Par adresācijas jautājumiem 

8. Par saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Lubānas novadā” 

9. Par saistošajiem noteikumiem „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi 

Lubānas novadā” 

10. Par pašvaldības īpašumā esošajiem brīvajiem dzīvokļiem (izsolē -Ozolu 14-16, 

Ozolu 14-23, „Kokneši”) 

11. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 4 iznomāšanu 

12. Par vienota bibliotēku tīkla izveidošanu novadā 

13. Par noteikumiem: 

            13.1 „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas 
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novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas 

izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un 

interešu izglītības grupās” 

           13.2 „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un 

amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

14. Par mākslas skolas nolikumu  

15. Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai   un 

mērķdotācijas 

sadalei 

16. Par grozījumiem saistošajos  noteikumos (apst. domes sēdē 31.01.2008, prot. 

Nr.1, §7) „Aprūpe mājās Lubānas novadā” 

17. Par grozījumiem saistošajos  noteikumos (apst. domes sēdē 31.01.2008, prot. 

Nr.1, §7) 

„Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” 

18. Par Administratīvās komisijas nolikumu 

19. Par Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu 

20. Par Miķeļdienas gadatirgu 

21.  Par ielu gaismas rekonstrukciju Baznīcas un Mazajā ielā 2010.gadā 

22. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas iesniegumu 

 

1.§ 

Par grozījumiem 2009. gada budžetā 

Ingrīda Logina 

Pamatojoties uz  Finanšu komitejas 20.08.2009 sēdes lēmumu ( protokols Nr. 7,1. 2§),  

izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2009.gada budžetu”  

Atklāti balsojot, PAR–9 (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, Māris Valainis                

Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Nolemj: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2009.gada budžetu”” 

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. panta prasībām: 

2.1. Triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski saistošos noteikumus nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

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

Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Par 2009.gada budžetu”” pielikumā Nr.1 

 

2.§ 

Par maksas pakalpojumiem 

Ingrīda Logina 

2.1 Par ēdināšanas maksu PII „Rūķīši” 

Nolūkā noteikt ēdināšanas maksu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši” atbilstoši 

faktiskajām izmaksām un, pamatojoties uz  Finanšu komitejas 20.08.2009 sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 7,3.§),   

Atklāti balsojot, PAR–9 (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, Māris Valainis,   Rudīte Kolāte), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

Nolemj: 
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Apstiprināt vienas porcijas izcenojumus ēdināšanas maksas pakalpojumam pirmsskolas 

izglītības iestādē „Rūķīši” ar 2009.gada 1.septembri: 

              -brokastis 0,20 

             -pusdienas 0,75 

              -launags 0,25 

        Aprēķini pielikumā Nr. 2 

 

2.2. Par medicīnas māsas maksas pakalpojumu 

 Nolūkā sniegt pakalpojumu pacientiem, kuri nav „Lubānas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” klienti, kuri neatbilst arī NMP klientu lokam, bet griežas pēc 

medicīniskās palīdzības pašvaldības iestādē „Lubānas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” un Finanšu komitejas sēdes  20.08.2009, (protokols Nr. 7,8.§)lēmumu, 

Atklāti balsojot, PAR–9 (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, Māris Valainis,   Rudīte Kolāte), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

Nolemj: 

Noteikt pakalpojuma maksu par medmāsas pieņemšanu – Ls 1.00 par vienu 

pieņemšanu, sākot ar 2009.gada 1.septembri pēc aprēķina: 

 

Nosaukums Darba 

alga 

40% 

Soc. 

nod. 

Ārstn. 

materiā

li 

Pieskait

. 

izm 

Netiešā

s izm. 

Admin. 

izm 

Kopā 

Ls 

Medmāsas 

pieņemšana 

0.40 0.10 0.40 0.05 0.04 0.01 1.00 

 

 

3. § 

1. Par līdzfinansējuma nodrošinājumu biedrību „Lubānas novada iniciatīvas 

biedrība” un „Meirānieši” projektos ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo  attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 

Ivars Bodžs 

 Saskaņā ar Finanšu komitejas 20.08.2009 lēmumu (protokols Nr. 7, §6) 

Atklāti balsojot, PAR–9 (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, Māris Valainis,   Rudīte Kolāte), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

Nolemj: 

 Nodrošināt līdzfinansējumu projektos ELFLA pasākumam „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo  attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” 

- biedrības „Lubānas novada iniciatīvas biedrība” projektam „Trenažieru zāles 

ierīkošana” – Ls 1348.00 

- biedrības „Meirānieši” projektam „Modernās mūzikas studija bērnu un  jauniešu 

brīvā laika pavadīšanai Meirānos”- Ls 446.00 

 

2. Par līdzfinansējumu mūzikas skolai 

Tālis Salenieks 

 Pamatojoties uz Finanšu komitejas 20.08.2009 sēdē (protokols Nr.7, §7) un 

Izglītības, kultūras un sporta   komitejas 20.08.2009 sēdē,(prot.Nr.4,7.§)   

izteiktajiem priekšlikumiem, 
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Atklāti balsojot, PAR–9 (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, Māris Valainis,   Rudīte Kolāte), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

Nolemj: 

Piešķirt līdzfinansējumu Madonas bērnu mūzikas skolai 1000,-Ls no Mākslas 

skolas uzturēšanai 2009. gadā paredzētajiem līdzekļiem, slēdzot līgumu par 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ar Madonas novada pašvaldību. 

 

4.§ 

Par rīcību ar pašvaldības kustamo īpašumu 

Ivars Bodžs 

 

1. Par automašīnas BMW -520i pārdošanu  

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 37.panta (1) daļas 

1.punktu,  

Atklāti balsojot, PAR–9 (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, Māris Valainis,   Rudīte Kolāte), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1.1 Atkārtoti pārdot automašīnu BMW-520i, reģistrācijas numurs: EH 2538 par 

brīvu cenu. 

1.2 Pārdošanas cenu noteikt Ls 200.00 

1.3 Sludinājumu par mantas pārdošanu ievietot laikrakstā „Lubānas Ziņas” un 

pašvaldības interneta mājas lapā.  

 

2. Par pašvaldības autotransporta nodošanu amatpersonu lietošanā dienesta 

vajadzībām 

Nolūkā nodrošināt vienotu prasību ievērošanu pašvaldības īpašumā un nomā esošo 

vieglo automašīnu izmantošanā, 

Atklāti balsojot, PAR–9 (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, Māris Valainis,   Rudīte Kolāte), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

2.1  nodot amatpersonu lietošanā uz amata pilnvaru noteikto termiņu šādu 

dienesta vajadzībām nepieciešamo pašvaldības autotransportu: 

amats                  autotransporta marka                        

                                                            valsts reģistrācijas numurs 

 

domes priekšsēdētājs     Škoda OCTAVIA FZ 1463 

izpilddirektors      Volvo GZ 3664  

Veselības un sociālās aprūpes    Škoda OCTAVIA HC 5817 

centra  direktors    

 

2.2 Izpilddirektoram noteikt speciālu kārtību par pašvaldības autotransporta 

izmantošanu. 

 

5. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu 

Aija Ozoliņa 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas sēdes (20.08.2009., protokols Nr.7, 5.§) lēmumu,  
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm “PAR” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Piedzīt no Evijas Saknītes, dzīvo Ādažu novada Ādažos Pirmā iela 43-45, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu – 393.89 Ls, nokavējuma naudu – 68.61 Ls, kopā – 462.50 Ls 

(četri simti sešdesmit divi lati piecdesmit santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot 

uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Lēmums  par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no Evijas Saknītes  

pielikumā Nr.3, 

 

6. § 

Par zemes jautājumiem 

Aija Ozoliņa 

1.Par nosaukuma un adreses piešķiršanu zemesgabalam  
1. Izskata xxx, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Piekalnēs 1”, pilnvarotās 

personas xxx, dzīvo Gulbenes novada Daukstu pagasta „Stari 15-19” 2009.gada 

4.augusta iesniegumu (reģ. Nr.1-22/276) par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

īpašumam. 

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

apstākļus, sakarā ar to, ka zemesgabalam nav piešķirts nosaukums un adrese, 

pamatojoties uz likuma „Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 

2.daļu, kur teikts, ka nosaukumus viensētām, zemesgabaliem un ēkām piešķir 

attiecīgās pašvaldības dome, ņemot vērā xxx iesniegumu, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm “PAR” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru: 7058-004-0092 2,66 ha platībā 

piešķirt nosaukumu un adresi: „Piekaļņu mājas”, Piekaļņu ciems, Indrānu 

pagasts, Lubānas novads, LV-4830. 

3. xxx iesniegums, pilnvaras kopija, zemes robežu plāna kopija pielikumā Nr.4, 

lēmums pielikumā Nr.23 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

2. Par platības precizēšanu saimniecībai „Smaidiņi 2”  
1. Izskata xxx, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Smaidiņos”, pilnvarotās 

personas xxx, dzīvo Ogres novada Ogrē, Zilokalnu prospektā 18-60, 2009.gada 

31.jūlija iesniegumu (reģ. 2009.gada 10.augustā ar Nr.1-22/280) par zemesgabala 

platības maiņu. 

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

apstākļus, sakarā ar to, ka veicot zemes ierādīšanu un uzmērīšanu dabā tika 

precizēta zemesgabala platība, ņemot vērā xxx personīgo iesniegumu,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm “PAR” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 
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sakarā ar to, ka pie robežu ierādīšanas un uzmērīšanas dabā zemesgabala platība 

tika precizēta, veikt izmaiņas zemes ierīcības projektā un Jāņa Ozoliņa 

saimniecībai „Smaidiņi 2”, kadastra numurs: 7058-004-0122, precizēt platību 

no 7,0 ha uz 8,0 ha. 

3. xxx iesniegums un pilnvaras kopija pielikumāNr.5, lēmums pielikumā Nr.24 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Par zemesgabala „Baltaiskrogs 3” pievienošanu  
1. Izskata xxx, dzīvo Lubānas novada Lubānā, Oskara Kalpaka ielā 1-3, 11.08.2009. 

iesniegumu (reģ. Nr.1-22/281) par zemesgabala „Baltaiskrogs 3” pievienošanu 

saimniecībai „Baltais krogs I”. 

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 24.pantu, 

kur teikts, ka zemes privatizācijas gaitā pilsonim piešķir zemi īpašumā tikai vienai 

zemnieku (piemājas) saimniecībai pret samaksu sertifikātos un ka saimniecības 

paplašināšana nav uzskatāma par jaunas saimniecības izveidošanu, ņemot vērā xxx 

personīgo iesniegumu,  

atklāti balsojot atklāti balsojot,  ar 9 balsīm “PAR” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, 

Līga Špune, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte 

Kolāte, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

2.1. xxx piederošo saimniecību Lubānas novada Indrānu pagasta „Baltaiskrogs 

3”, kadastra numurs: 7058-011-0151, 1,26 ha platībā, pievienot pie viņai piederošā 

nekustamā īpašuma „Baltais krogs I”, kadastra numurs: 7058-011-0072; 

2.2. mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu no „Baltais krogs I” uz „Baltaiskrogs 

1”. 

3. xxx iesniegums, zemesgrāmatas akta kopija, zemes robežu plāna kopija pielikumā 

Nr.6, lēmums pielikumā Nr.25 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

4. Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Piekaļņu mājas”  
1. Izskata xxx, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Piekalnēs 1”, pilnvarotās 

personas xxx, dzīvo Gulbenes novada Daukstu pagasta „Stari 15-19” 2009.gada 

4.augusta iesniegumu (reģ. Nr.1-22/275) par samaksas samazinājumu izpērkamajai 

zemei „Piekaļņu mājas”. 

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

apstākļus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra 

„Noteikumiem par maksājumiem, izpērkot (pērkot|) lauku apvidus zemi” Nr.787 

6.punktu, ņemot vērā Ērika Stradiņa darba stāžu lauksaimniecības uzņēmumos - 

pilni 22 gadi,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm “PAR” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Noteikt samaksas samazinājumu xxx par izpērkamo zemi Lubānas novada 
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Indrānu pagasta „Piekaļņu mājas”, kadastra numurs: 7058-004-0092, 2,66 ha, 

sakarā ar darba stāžu lauksaimniecības uzņēmumos - 22 pilni gadi, 25% apmērā, 

t.i., samazināt maksu par izpērkamo zemi no 673,00 Ls uz 504,75 Ls. 

3. xxx iesniegums, xxx darba grāmatiņu kopijas pielikumā Nr.7, lēmums pielikumā 

Nr.26 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

5. Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Vīnavas 2”  
1. Izskata xxx, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Mieriņos” 19.08.2009. 

iesniegumu (reģ. Nr.1-22/285) par samaksas samazinājumu izpērkamai zemei 

„Vīnavas 2”. 

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

apstākļus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra 

„Noteikumiem par maksājumiem, izpērkot (pērkot|) lauku apvidus zemi” Nr.787 

6.punktu, ņemot vērā xxx darba stāžu lauksaimniecības un mežsaimniecības 

uzņēmumos - pilni 30 gadi, zemes lietošanas ilgumu kopš 2005.gada 27.jūlija,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm “PAR” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Noteikt samaksas samazinājumu xxx par izpērkamo zemi Lubānas novada 

Indrānu pagasta „Vīnavas 2”, kadastra numurs: 7058-016-0234, 0,66 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 2005.gada 27.jūlija – pilni 4 gadi – noteikt 

samaksas samazinājumu - 8 % apmērā, 

noteikt kopējo samaksas samazinājumu 33% apmērā, t.i., samazināt maksu par 

izpērkamo zemi no 292,00 Ls uz 195,64 Ls. 

3. xxx iesniegums, zemes robežu plāna kopija, darba grāmatiņas izkopējums, Indrānu 

pagasta padomes sēdes lēmuma kopija pielikumā Nr.8, lēmums pielikumā Nr.27 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

6. Par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai  
1. Izskatot xxx, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Piemiņās”, 18.08.2009. 

iesniegumu (reģ. pašvaldībā 21.08.2009. ar Nr.1-22/292) par platības noteikšanu ēku 

un būvju uzturēšanai saimniecībai „Piemiņas”, konstatēja: 

1.1. zemes gabals Lubānas novada Indrānu pagasta „Piemiņas” piekrīt pašvaldībai 

pamatojoties uz 30.04.2009. Lubānas novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.4, 

8.§. 2.p., par zemes gabala atsavināšanu xxx; 

1.2. zemes gabals nostiprināts zemesgrāmatā nav; 

1.3. starp Lubānas novada pašvaldību un xxx 27.05.2009. noslēgts zemes nomas 

līgums par zemes 2,8 ha platībā nomu; 

1.4. uz zemes gabala „Piemiņas” atrodas ēkas un būves, kuras nav nostiprinātas 

Zemesgrāmatā, ēkas pieder xxx pamatojoties uz 12.05.1999. pirkuma – pārdevuma 

līgumu Nr.141, noslēgts Indrānu pagasttiesā starp xxx un xxx. 

2. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 

īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 15.pantu, ņemot vērā xxx personīgo 
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iesniegumu,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm “PAR” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

 

2.1. noteikt ēku un būvju Lubānas novada Indrānu pagasta „Piemiņās” īpašuma 

tiesību nostiprināšanai nepieciešamo zemes platību – 0,25 ha; 

2.2. piešķirt adresi: Piemiņas, Indrānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads. 

3. xxx iesniegums, pirkuma – pārdevuma līguma kopija, zemes gabala skice pielikumā 

Nr.9, lēmums pielikumā Nr.28,  

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

7. Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Dzeltsalas”  
1. Izskata xxx, dzīvo Madonas novada Biksērē, „Ezerlaukos” 24.08.2009. iesniegumu 

par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei Indrānu pagasta „Dzeltsalas”. 

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

apstākļus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra 

„Noteikumiem par maksājumiem, izpērkot (pērkot|) lauku apvidus zemi” Nr.787 

6.punktu, ņemot vērā xxx darba stāžu lauksaimniecības un mežsaimniecības 

uzņēmumos - pilni 17 gadi, zemes lietošanas ilgumu kopš 1996.gada 7.jūnija,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm “PAR” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Noteikt samaksas samazinājumu xxx, dzīvo Madonas novada Biksērē, 

„Ezerlaukos”, par izpērkamo zemi Lubānas novada Indrānu pagasta 

„Dzeltsalas”, kadastra numurs: 7058-015-0001, izpērkamās zemes platība – 4,02 

ha: 

2.1. sakarā ar darba stāžu lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos – 

pilni 17 gadi - noteikt samaksas samazinājumu 25% apmērā, 

2.2. par zemes lietošanas ilgumu no 1996.gada 7.jūnija – pilni 13 gadi – noteikt 

samaksas samazinājumu – kopā 25 % apmērā, 

noteikt kopējo samaksas samazinājumu 50% apmērā, t.i., samazināt maksu par 

izpērkamo zemi no 478,38 Ls uz 239,19 Ls. 

3. xxx iesniegums, zemes robežu plāna kopija, darba grāmatiņas izkopējums, Indrānu 

pagasta zemes komisijas sēdes lēmuma kopija pielikumā Nr.10, lēmums pielikumā 

Nr.29 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

8 . Par adreses un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam zemesgabalam 

1.  Izskata xxx, dzīvo Lubānas novada Lubānā, Stacijas ielā 11, pilnvarotās personas, 

dzīvo Lubānas novada Lubānā, Parka ielā 20-11, 27.08.2009. iesniegumu 

(reģ.Nr.1-22/307) par adreses un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam 

zemesgabalam. 

2. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 
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apstākļus, sakarā ar to, ka no Stacijas ielas 15 atdalītajam zemesgabalam nav 

piešķirta adrese un nosaukums, pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas 

administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 

19.pantu, kur teikts, ka nosaukumus viensētām, zemesgabaliem un ēkām apstiprina 

attiecīgās pašvaldības dome, ņemot vērā xxx personīgo iesniegumu, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm “par” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

No nekustamā īpašuma Lubānas novada Lubānā, Stacijas ielā 15 atdalītajam 

zemesgabalam ar kadastra numuru: 7013-005-0092, 1384 m² platībā, piešķirt 

adresi un nosaukumu: Stacijas iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830. 

3. xxx iesniegums, pilnvaras kopija, zemesgabala robežu plāna kopija pielikumā Nr.11, 

lēmums pielikumā Nr.30 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

7. § 

Par adresācijas jautājumiem 

Aija Ozoliņa 

1. Izskata Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Adrešu reģistra 

iesniegto informāciju par Indrānu pagasta adresācijas objektiem. 

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

apstākļus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta „Adresācijas 

noteikumu” 23.punktu, kur teikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu par adreses 

piešķiršanu, pamatojoties uz Attīstības komitejas priekšlikumu (19.08.2009, protokols 

Nr.4, 7.§) 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, 

Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), “PRET” – 

nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Sakarā ar to, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā ir adresācijas objekti, kam nav 

piešķirtas adreses, piešķirt šādas adreses: 

2.1. Adatas, Vecumu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830; 

2.2. Mežazeme, Vecumu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830; 

2.3. Toti, Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830; 

2.4. Vēverāji, Morozas ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830; 

2.5. Ezerkrasts, Visagala ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830; 

2.6. Ezerkalni, Visagala ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830; 

 Adresācijas objektu izvietojuma skices pielikumā Nr.12 

 

8. § 

Par saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Lubānas novadā” 

Juris Mitjakovs 

 Pamatojoties uz  Attīstības komitejas 19.08.2009 sēdes lēmumu (protokols Nr.4,3.§) 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, 

Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), “PRET” – 

nav, “ATTURAS” – nav, 
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nolemj: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumi Lubānas novadā”  

 

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

2.1. Triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski saistošos 

noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai; 

2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada pašvaldības mājas 

lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties Lubānas novada 

pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Saistošie noteikumi Nr.15 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Lubānas novadā” pielikumā Nr.13 

 

9. § 

Par saistošajiem noteikumiem „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi 

Lubānas novadā”  

Juris Mitjakovs 

Pamatojoties uz Attīstības komitejas lēmumu  (19.08.2009, protokols Nr.4,2. §) 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, 

Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), “PRET” – 

nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas 

noteikumi Lubānas novadā” 

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

2.1. Triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski saistošos 

noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai; 

2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada pašvaldības 

mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties Lubānas 

novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Saistošie noteikumi Nr.16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi 

Lubānas novadā” pielikumā Nr.14 

10. § 

Par pašvaldības īpašumā esošajiem brīvajiem dzīvokļiem (Ozolu 14-16, Ozolu 14-

23, „Kokneši”) 

Ivars Bodžs 

 Sakarā ar to, ka ir notikušas jau divas neveiksmīgas izsoles, kurās  pretendenti   

nav pieteikušies un, pamatojoties uz Attīstības komitejas sēdes 19.08.2009, lēmumu 

(prot. Nr.4,5.§) , 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

1. Pārdot pašvaldības nekustamo īpašumu par brīvu cenu: 
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- dzīvokli Ozolu 14-16 par Ls 1500.00  

- nekustamo īpašumu „Kokneši” par Ls 3000.00  

2. Dzīvokli Ozolu 14-23 izīrēt; 

11. § 

Par telpu Oskara Kalpaka ielā 4 iznomāšanu 

Juris Mitjakovs 

Pamatojoties uz Attīstības komitejas sēdes lēmumu (19.08.2009, prot. Nr.4, 4.§) 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Iznomāt telpu Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, (platība 39.9 m ², 

nomas maksa 0.37 Ls/m²)  uzņēmējdarbības veikšanai.   

Telpu izvietojuma shēma Oskara Kalpaka 4 pielikumā Nr.15 

 

 

12.§ 

Par vienota bibliotēku tīkla izveidošanu novadā 

Laila Ozoliņa 

Saskaņā ar Izglītības kultūras un sporta komitejas lēmumu (20.08.2009, protokols 

Nr.4,1.§) 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

1. Izveidot vienotu bibliotēku tīklu Lubānas  novadā . 

2. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam  sagatavot nepieciešamo  dokumentāciju par 

bibliotēku apvienošanu līdz nākamajai domes sēdei. 

 

 

13. § 

1. Par noteikumiem „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo 

skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 

klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoģiskās 

korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” 

Tālis Salenieks 

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.08.2009 sēdes 

lēmumu (protokols Nr.4,3. §), 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

Apstiprināt noteikumus  Nr.1  „Noteikumi par minimālo un maksimālo 

izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 

klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoģiskās 

korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” 

Noteikumi Nr.1 pielikumā Nr. 16 

 

2. Par noteikumiem „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba 

slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs” 
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Tālis Salenieks 

Atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt noteikumus  Nr.2    „Noteikumi par kārtību, kādā nosaka pedagogu 

darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” 

Noteikumi Nr.2  pielikumā Nr.17 

14. § 

Par Mākslas skolas nolikumu 

Rudīte Kolāte 

 Iepazīstas ar Mākslas skolas nolikuma projektu, ko sagatavojusi Mākslas 

skolas direktore Rudīte Kolāte 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

 Atklāti balsojot, PAR–9 (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga 

Špune, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne, 

Māris Valainis, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Nolemj: 

Apstiprināt Mākslas skolas nolikumu. 

Nolikums Nr.6 ” Mākslas skolas nolikums” pielikumā Nr.18. 

 

 

15. § 

Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai   un 

mērķdotācijas sadalei 
Tālis Salenieks 

Pamatojoties uz LR MK 2009.gada 25.jūnija noteikumiemNr.587 “Grozījumi 

Ministru kabineta  2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 “Interešu 

izglītības programmu finansēšanas kārtība”” un saskaņā ar  Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 20.08.2009 sēdes lēmumu, ( protokols Nr.4, 5.§) 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Izveidot komisiju interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotāciju 

sadalei 3 cilvēku sastāvā:  

1. Tālis Salenieks, novada domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs 

2. Anita Slucka,  Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle  

3. Iveta Peilāne, Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle 

 

 

16.§ 

Par grozījumiem saistošajos  noteikumos Nr.1 (apst. domes sēdē 

31.01.2008, prot. Nr.1, §7, 1.p) „Aprūpe mājās Lubānas novadā” 

Andra Pliča 
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Pamatojoties uz Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes 

21.08.2009 lēmumu (protokols Nr.6, 2. §) 

atklāti balsojot, “PAR -8” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Inese Lībere, 

Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, 

“ATTURAS”–1 (Laila Ozoliņa), 

n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus saistošajos  noteikumos Nr.1 „Aprūpe mājās Lubānas 

novadā” (apst. domes sēdē 31.01.2008, prot. Nr.1, §7,1.p) un pieņemt 

saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Aprūpe mājās Lubānas novadā”” 

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

2.1. Triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski saistošos 

noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai; 

2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada pašvaldības 

mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties Lubānas 

novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā 

     3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1(apst. domes 

sēdē 31.01.2008, prot. Nr.1, §7, 1.p)  „Aprūpe mājās Lubānas novadā”” 

pielikumā Nr.19 

 

17. § 

Par grozījumiem saistošajos  noteikumos Nr. 3 (apst. domes sēdē 31.01.2008, prot. 

Nr.1, §7 3.p.) „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” 

Andra Pliča 

  Pamatojoties uz  Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas 

21.08.2009 sēdes lēmumu,( prot.Nr.6, 3.§),  

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Inese Lībere, 

Laila Ozoliņa Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), “PRET” 

– nav, “ATTURAS”–nav, 

n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.3 „Par  sociālajiem   pabalstiem  

Lubānas  novadā" (apst. domes sēdē 31.01.2008, prot. Nr.1, §7, 3.p) un 

pieņemt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3 

„Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”” 

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

2.1. Triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski saistošos 

noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai; 

2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada pašvaldības 

mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties Lubānas 

novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā 

     3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3(apst. domes 

sēdē 31.01.2008, prot. Nr.1, §7, 3.p)  „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas 

novadā”” pielikumā Nr.20 

 

18. § 

Par Administratīvās komisijas nolikumu 
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Tālis Salenieks 

Pamatojoties uz  Administratīvās komisijas sēdes  19.08.2009 lēmumu , protokols 

Nr.2,3. §) 

atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Inese Lībere, 

Laila Ozoliņa, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), “PRET” 

– nav, “ATTURAS”–nav, 

n o l e m j: 

 Apstiprināt Administratīvās komisijas nolikumu. 

Nolikums Nr.7 „Administratīvās komisijas nolikums” pielikumā Nr.21 

 

19. § 

Par Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu 

Tālis Salenieks 

 Saņemti divi iesniegumi no vēlētāju apvienībām, piesakot 11(vienpadsmit) 

kandidātus. Visi 11 kandidāti apliecinājuši piekrišanu, aizpildot vēlēšanu komisijas 

locekļa kandidāta pieteikumus:  

 vēlētāju apvienības „Rītdiena” deputātu iesniegums Nr.21.08.2009, 1-14/294, 

komisijas sastāvam pieteikti- Līga Birziņa,  Elga Voļska,  Janīna Leice, Inta Torgāne 

 un vēlētāju apvienības „Mūsu Mājas” deputātu iesniegums Nr.21.08.2009, 1-14/293, 

pieteikti- Sandra Līcīte,  Sandra Vasiļevska,  Valdis Groza,   Dainis Pličs, Gunta 

Brieze,   Kaspars Trops, Gunta Ārende. 

 Aizklātas balsošanas rezultātā no pieteiktajiem 11 kandidātiem jāievēl 10 

vēlēšanu komisijas locekļi. Aizklātas balsošanas nodrošināšanai jāizvirza balsu 

skaitīšanas komisija. Priekšlikums komisijas sastāvam– deputātes Rudīte Kolāte, Iveta 

Peilāne. 

Atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

 Balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt: Rudīti Kolāti, Ivetu Peilāni. 

Balsu skaitīšanas komisija izdala 9 biļetenus ar ierakstītiem 11 (vienpadsmit) 

kandidātiem Vēlēšanu komisijas ievēlēšanai.  

 Saskaitot balsis, komisija konstatē rezultātus, Rudīte Kolāte iesniedz tos 

domes priekšsēdētājam paziņošanai. 

Tālis Salenieks-  

Ar  balsojumu: PAR – 9 un 8 balsis, komisijā ievēlēti: Līga Birziņa,  Elga Voļska,  

Janīna Leice, Inta Torgāne, Sandra Līcīte,  Sandra Vasiļevska,  Valdis Groza,   Dainis 

Pličs, Kaspars Trops, Gunta Ārende 

Ar balsojumu: PAR – 7 , komisijā nav ievēlēta Gunta Brieze. 

 

Atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Apstiprināt aizklātās balsošanas rezultātus par Vēlēšanu komisijas 10 cilvēku sastāvā  

ievēlēšanu: 

1. Līga Birziņa,  

2. Elga Voļska,  

3. Janīna Leice,  

4. Inta Torgāne,  
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5. Sandra Līcīte,   

6. Sandra Vasiļevska,  

7. Valdis Groza,  

8. Dainis Pličs,  

9. Kaspars Trops, 

10. Gunta Ārende 

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidāta pieteikumu kopijas pielikumā Nr.22 uz 

10(desmit) lapām 

 

20. § 

Par Miķeļdienas gadatirgu 

Ivars Bodžs 

Atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

Rīkot Miķeļdienas gadatirgu 2009.gada 26.septembrī Lubānas pilsētas centra 

laukumā. 

 

21. § 

Par ielu gaismas rekonstrukciju Baznīcas un Mazajā ielā 2010.gadā 

Ivars Bodžs 

 Izskata AS „Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu reģiona 27.08.2009 iesniegumu 

30R6E0-02.06/1662 iesniegumu. 2008. gadā tika izstrādāts Baznīcas, 

Rūpniecības, Mazās, Aiviekstes, Klānu ielu apgaismojuma tehniskais projekts. Tā 

brīža cenās kontroltāme bija 36009.72 Ls. 

2010.gada paredzētie darbi aptvertu tikai Baznīcas un Mazās ielu apgaismojuma 

rekonstruēšanu. Tiktu uzstādīti pieci apgaismojuma balsti ar modernu  armatūru 

un ieguldīti  635 metri kabeļa.  Prognozējamā darbu tāme – 3600 Ls 

 

Atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

 1. Rekonstruēt Baznīcas un Mazās ielas apgaismojuma tīklus. 

      2. 2010.gada budžetā paredzēt 3600 Ls no ceļu fonda līdzekļiem ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijai. 

 

22. § 

Par Meirānu Kalpaka pamatskolas iesniegumu 

Tālis Salenieks 

 Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 20.08.2009, 

Nr.1-14/370 iesniegumu par apvienotās 2.,3. klases atvēršanu 2009./2010 mācību 

gadā. 

Atklāti balsojot, “PAR -9” (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Līga Špune, Laila 

Ozoliņa, Inese Lībere, Māris Valainis, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

n o l e m j: 

 Atļaut Meirānu Kalpaka pamatskolai 2009./2010. mācību gadā atvērt  

apvienoto 2.,3. klasi.   
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SĒDE SLĒGTA: 20.00 

 

SĒDES VADĪTĀJS:   (paraksts)                Tālis Salenieks, parakstīts  03.09.2009 

 

PROTOKOLISTE:       (paraksts)                   Sandra Līcīte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


