
 
 

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 

 

 

27.03.2008.        Lubānā    Nr. 3 

 

Sēdi sāk plkst. 14.00 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis.  

 

Sēdē piedalās deputāti - Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars 

Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis 

Stalbovs, Inesīte Skrauča, Tālis Salenieks -  līdz sēdes darba kārtības 9.5. p. 

Izskatīšanai. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti – Aivars Kaļinovskis, Ingrīda Akmene.  

 

Sēdē uzaicināti piedalīties – novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, galvenā 

grāmatvede Ingrīda Logina, uz sēdes darba kārtības 1.p. izskatīšanu SIA „Lubānas 

KP” vadītājs Ilgvars Ivanovs. 

 

Sēdi protokolē – Diāna Krieva. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par aktualitātēm pašvaldības darbā un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

2. Par ceļu fonda Nolikumu. 

3. Par atzinuma sniegšanu Ošupes pagasta teritoriālajam plānojumam. 

4. Par mērķdotācijas Ls 400 000,00 apguves grafiku. 

5. Par Latvijas novadu pašvaldību sanāksmi 2008. gada 04. aprīlī Lubānā. 

6. Par Finanšu komitejas Nolikuma apstiprināšanu. 

7. Par būvniecības ieceres „Lifta izbūve pie Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centra Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā” publisko apspriešanu. 

8. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par 

likuma „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” ierosināšanu. 

9. Iesniegumi. 

10. Par Lubānas novada pašvaldības Pateicības un Atzinības raksta Nolikumiem. 

11. Par deponētās darba algas iekļaušanu pašvaldības ieņēmumos. 

12. Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances. 

13. Par sociālās aprūpes, transporta pakalpojumu, kopēšanas un veļas mazgāšanas 

maksas noteikšanu „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā”. 

14. Par „Spodrības mēneša” izsludināšanu pašvaldībā. 
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15. Par pieteikumu projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzība” ar aktivitāti „Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanas pasākumu 

veikšana”. 

16. Par jaunas pirmskolas izglītības iestādes grupas atvēršanu PII „Rūķīši”. 

17. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Par 2008. gada budžetu”. 

18. Par pieteikumu projektu konkursā „Sporta inventāra iegādes palīdzības 

programma” ar aktivitāti „Sporta inventāra iegāde Lubānas vidusskolā”. 

     

 

1.§. 

Par aktualitātēm pašvaldības darbā un pieņemto lēmumu izpildes gaitu 

Ziņo: M. Gruzītis, I. Ivanovs, V. Strautiņš, I. Bodžs 

          

 Lubānas novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis sniedz informāciju 

deputātiem par notiekošo pašvaldības darbā - par sarežģījumiem ar sniega tīrīšanu 

Lubānā un novada teritorijā un uzskata, ka nepieciešams ieviest vienotu sistēmu 

par ceļu tīklu, lai noteiktu prioritāros ceļus, par atbildīgo personu nozīmējot, 

izpilddirektora vietnieku Egilu Rēveli.  Priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Strautiņš 

stāsta, kāds ir tehnikas nodrošinājums novadā un kādu palīdzību varam saņemt un 

saņēmām no stādu audzētavas „Podiņi”, pilsētas komunālā uzņēmuma. SIA 

„Lubānas KP” vadītājs Ilgvars Ivanovs paskaidro, ka nav varējis operatīvi 

darboties pilsētā, jo tehnikai trūkst rezerves daļu, lai varētu to labot, tāpat ir maz 

darbinieku, kā arī nav informācijas, cik tālu sniedzas „komunālā uzņēmuma” 

apkopjamie objekti – lūdz atrunāt un dot konkrētus lēmumus par ceļiem, kuri 

nākuši klāt pēc apvienošanās novadā. Tas būtu jālemj komitejās un komisijās. 

Deputāts Juris Mitjakovs uzskata, ka uzņēmuma vadītājam bija jānāk kopā ar 

abiem izpilddirektoriem un jāatrisina šis jautājums par prioritātēm, lai situācija 

neatkārtotos. Tāpat saasināta ir situācija ar apkuri, trūkst kurināmā, uzņēmumam 

ar katru sezonu paliek arvien „grūtāk”. 

 

 Priekšsēdētājs informē par notikušo semināru 17.03.08. Laubērē, Par bioenerģijas 

izmantošanu siltuma un elektrības ražošanā. Latvijai tā ir pavisam jauna sfēra. Ir 

iesniegta informācija  par novada iespējām un pēc 2 – 3 nedēļām varēsim sagaidīt 

atbildi, vai pie mums varētu uzsākt šādu projektu, jo šādas stacijas izmaksas ir ļoti 

lielas. 

 Notikusi tikšanās ar pārstāvjiem no sabiedrības „Mida Pieskāriens”, un tikusi 

apsekota 18 dzīvokļu nepabeigtā ēka  Ozolu ielā 14 B, Lubānas pilsētā. Uz šo 

brīdi izmaksas varētu sastādīt 350 tūkstošus latu, lai renovētu ēku un izveidotu 

sociālos dzīvokļus.  

 Priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Strautiņš piedalījies sanāksmē Nagļos par dabas 

lieguma „Lubāna mitrājs” izveidi, un piebilst, ka nākošajā domes sēdē par šo 

jautājumu runās jau konkrētāk un tāpat vēl būs tikšanās ar Aiviekstei pieguļošo 

zemju īpašniekiem, lai procesu ievirzītu cilvēkiem izdevīgākā gultnē. 

 Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par teritoriālplānojuma izpildes gaitu. Termiņi 

tiks ievēroti, nolīgtais plānotājs ir atgriezies no ārzemēm un jau šobrīd 

izpilddirektora vietnieks Egils Rēvelis Rīgā tiekas ar plānotāju. Kāds būs pats 

teritoriālplānojums, I. Bodžs neņemas apgalvot, bet „vismaz būsim tīri” valsts 

priekšā un aprīļa sēdē varēsim apstiprināt Lubānas pilsētas teritoriālplānojuma 

gala redakciju. 
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 Mājas lapa – www.lubana.lv – to neesam apaudzējuši ar informāciju, viss ir 

procesā. Lapa ir funkcionāla. To grūtāk ir uzturēt un nevis uztaisīt. „Lubānas 

Ziņas” jau ir lasāmas mājas lapā. Tāpat administrācijas darbiniekiem ir izveidoti 

e-pasti, pašvaldības adrese ir pasts@lubana.lv. 

 Priekšsēdētājs ir lūdzis avīzes redaktorei Ligitai Pētersonei padomāt par Indrānu 

pagasta logo ievietošanu avīzē blakus Lubānas pilsētas ģerbonim.  

 

 

2.§. 

Par ceļu fonda nolikumu 

Ziņo: I. Bodžs 

               Saskaņā ar Lubānas novada domes sēdes (28.02.2008., protokols Nr. 2,7.§.) 

lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  

nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības ceļu fonda Nolikumu. 

2. Ceļu fonda līdzekļu izlietojuma tāmi un programmu skatīt nākošajā, aprīļa 

mēneša, domes sēdē. 

 

 

3.§. 

Par atzinuma sniegšanu Ošupes pagasta teritoriālajam plānojumam 

Ziņo: V. Strautiņš 

          Saskaņā ar Attīstības komitejas (25.03.2008., protokols Nr. 4, 4.§.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons,  Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  

nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Atzīt izstrādāto Ošupes pagasta teritorijas plānojumu un stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējumu un neizvirzīt īpašus nosacījumus teritorijas plānojuma grozīšanai. 

 

 

   4.§. 

Par mērķdotācijas Ls 400 000,00 apguves grafiku 

Ziņo: M. Gruzītis 

           

     Izvērtējot esošo situāciju un iespējas infrastruktūras sakārtošanā un mērķdotācijas 

Ls 400 000,00 līdzekļu apguvē un saskaņā ar Attīstības komitejas (25.03.2008., 

protokols Nr.4, 1.§.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  

nav, “atturas” – nav, 

http://www.lubana.lv/
mailto:pasts@lubana.lv
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n o l e m j: 

Apstiprināt Lubānas novada infrastruktūras uzlabošanas un sakārtošanas darbu 

uzskaites un līdzekļu Ls 400 000,00 apgūšanas grafiku 2008. – 2009. gadiem: 

Objekts Summa tūkst. 

Ls 

Darbības sākums Piezīmes Atbildīgais 

darbinieks 

Mākslas skola Līdz 10 Līdz 30.04.08. 

iepirkums. 

Projekta 

izgatavošana – 

iepirkuma 

organizēšana, 

Eksperta slēdziens 

„vecajai 

vidusskolai”. 

Rudīte 

Kolāte 

Pilsētas klubs 75.00 Līdz 30.04.08. 

iepirkums. 

Izlases remonts 

(zāles remonts, 

griesti, grīda, sienas, 

logi, elektr. 

apgaismojums)  

2008. gadā. 

Ivars Bodžs 

Viesnīca 70.00 2008. gads. Pilnīga darbu 

pabeigšana  

2008. gadā. 

Ivars Bodžs 

Meirānu 

pamatskola 

110.00 2008. gada 

jūnijs. 

Tiek gatavota 

iepirkuma procedūra. 

Pabeigšana 

2009.gadā. 

Lana Kunce, 

Vilnis 

Strautiņš 

Meirānu 

tautas nams 

(īpašuma 

sakārtošana) 

70.00 2009. gads. Notiek īpašuma 

dokumentu 

kārtošana. 

Vilnis 

Strautiņš 

Vidusskolas 

jumts 

35.00 2008. gads. Iepirkuma procedūra 

līdz 15.05.08. Izpilde 

06.-07.2008. 

Tālis 

Salenieks 

Jauno kapu 

ceļš 

40.00 2008. gada 

maijā – jūnijā. 

Projekta pārstrāde. Vilnis 

Strautiņš 

Veselības un 

sociālās 

aprūpes centrs 

42.00 t.sk. 

30,00+12,00 

2008. gada 

marts. 

Izdarīts iepirkums. 

Izvēlēts izpildītājs 

par summu Ls 

31 500. 

Inese Lībere 

 

 

 

5.§ 

Par Latvijas novadu pašvaldību vadītāju sanāksmi 2008. gada 04. aprīlī 

Lubānā 

Ziņo: M. Gruzītis 

      Pamatojoties uz vienošanos ar LPS par Latvijas Novadu pašvaldību vadītāju 

sanāksmes rīkošanu Lubānā un saskaņā ar Finanšu komitejas (25.03.2008., protokols 

Nr. 7, 6.§., 27.03.2008., protokols Nr. 8, 5.§) lēmumiem,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 
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Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  

nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Nodrošināt sanāksmes sasaukšanas iespēju SIA „Klāni” telpās Baložu ielā, 

Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

2. Organizēt dalībnieku iepazīstināšanu ar Lubānas novadu. 

3. Apstiprināt pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāmi Ls 415,00 (četri simti 

piecpadsmit lati) apmērā. 

4. Par lēmuma izpildes atbildīgo personu apstiprināt Miķeli Gruzīti, Lubānas 

novada domes priekšsēdētāju. 

 

 

   6.§. 

Par finanšu komitejas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: M. Gruzītis 

          Saskaņā ar Finanšu komitejas (25.03.2008., protokols Nr. 7, 1.§.) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons,  Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  

nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Apstiprināt Finanšu komitejas Nolikumu. 

 

 

7.§. 

Par būvniecības ieceres „Lifta izbūve pie Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centra Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā” publisko apspriešanu 

Ziņo: I. Bodžs 

 

1. Izskatot būvniecības ieceri – lifta izbūvei pie Veselības un sociālās aprūpes centra 

Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 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 „Lubānas Ziņas”, Nr. 3,  

2008. gada 08. februārī; 

1.2. noteiktajā laikā neviens interesents nav iepazinies ar lietas materiāliem un nav 

saņemtas nekādas pretenzijas. 

2. Ņemot vērā minēto un 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, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  

nav, “atturas” – nav, 
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n o l e m j: 

Akceptēt būvniecības ieceri – Lifta izbūve pie Veselības un sociālās aprūpes centra 

Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

 

 

8.§ 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai 

par likuma „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””  ierosināšanu 

Ziņo: M. Gruzītis 

     Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma 

„Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” ierosināšanu un saskaņā ar LR Centrālās 

vēlēšanu komisijas Rīkojumu Nr. 22 no 14.03.2008. „Par parakstu vākšanas vietu 

noteikšanu”,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  

nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Par parakstu vākšanas vietu, tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma „Grozījumi 

likumā „Par valsts pensijām”” ierosināšanu, noteikt Lubānas pilsētas klubu, Tilta ielā 

14, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

 

 

   9.§ 

Iesniegumi 

       Ziņo: V.Strautiņš, M. Gruzītis 

1. 

1. Lubānas novada dome izskata Jāņa Vītola, dzīvo „Ceriņos”, Taurenes pagastā, 

Cēsu rajonā, iesniegumu ar prasījumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Lazdiņas 2”, kadastra numurs 7058–007–0004, 

kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā un sastāv no zemes ar 

kopējo platību 13,54 ha, par nekustamā īpašuma pirkuma summu 3350,00 Ls (trīs 

tūkstoši trīs simti piecdesmit latiem). 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo iesniegto informāciju: Notariālā akta – Nekustamā 

īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma, noslēgta Madonā, Poruka ielā 1, 2008. gada 

14. martā pie zvērināta notāra Jāņa Branta, iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 

ar Nr. 621,  kopiju un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu, protokols Nr. 4 no 25.03.2008., 2.§, tiek konstatēts: 

2.1. Pirkuma – pārdevuma līguma pirmā izraksta no zvērināta notāra Jāņa Branta 

2008. gada notariālo aktu grāmatas pirkuma – pārdevuma līguma ar akta reģistra Nr. 

621, kopijā norādītā pirkuma summa ir atbilstoša nekustamā īpašuma vērtībai līguma 

parakstīšanas brīdī. 

3. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 18. punktu, 

kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu 

un šā likuma 78. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts 

nekustamais īpašums,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 
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Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, 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 „Lazdiņas 2” ar  kadastra 

numuru 7058–007–0004, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā un  sastāv no zemes  ar kopējo platību 13,54 ha, par nekustamā īpašuma 

pirkuma maksu  3350,00 Ls (trīs tūkstošiem trīs simti piecdesmit   latiem). 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rīgā, Antonijas ielā 6, LV 

– 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

2. 

1. Lubānas novada dome izskata Irinas Dzenes, dzīvo Hipokrāta ielā 1– 409, Rīgā, 

iesniegumu ar prasījumu pieņemt lēmumu  par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību 

izmantošanas uz nekustamo īpašumu “Maldupi”, kadastra numurs 7058–011–0029, 

kas atrodas Ozolu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā un sastāv 

no zemes gabala  ar kopējo platību 2,8 ha, namīpašuma – dzīvojamās mājas un 

palīgēkas, par nekustamā īpašuma pirkuma summu....................................................... 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo iesniegto informāciju: Nekustamā īpašuma pirkuma 

līguma, noslēgta Uzvaras bulvārī 12, Cēsīs,  2008. gada 17. martā pie zvērināta notāra 

Rūtas Ķēniņas, iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 1707,  kopiju un 

saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu  komitejas sēdes lēmumu, protokols  

Nr. 4 no 25.03.2008., 2.§, tiek konstatēts: 

2.1. Pirkuma līguma pirmā izraksta no zvērināta notāra Rūtas Ķēniņas 2008. gada 

notariālo aktu grāmatas ar akta reģistra Nr. 1707, kopijā norādītā pirkuma summa ir 

atbilstoša nekustamā īpašuma vērtībai līguma parakstīšanas brīdī. 

3. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 18. punktu, 

kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu 

un šā likuma 78. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts 

nekustamais īpašums,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, 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 „Maldupi” ar  kadastra 

numuru 7058–011–0029, kas atrodas Ozolu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

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

dzīvojamās mājas un palīgēkas, par nekustamā īpašuma pirkuma maksu 10 000,00 Ls 

(desmit tūkstošiem latu). 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rīgā, Antonijas ielā 6, LV 

– 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 



 8 

3. 

1. Lubānas novada dome izskata SIA „Crossroads”, Reģ. Nr. 40003299755, juridiskā 

adrese: Elizabetes ielā 45/47-304, Rīgā, pilnvarotās personas Erlena Platača, dzīvo 

„Līvās” 10, Tīrainē, Mārupes pagastā, Rīgas rajonā,  iesniegumu ar prasījumu izskatīt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Lābāni”, 

kadastra numurs 7058–016–0086, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,27 ha, vienas 

dzīvojamās mājas un diviem kūts mūriem,  par nekustamā īpašuma pirkuma summu 

6000,00 Ls (seši tūkstoši latu). 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo iesniegto informāciju: Nekustamā īpašuma pirkuma 

līguma, noslēgta Rīgas ielā 77, Līvānos, 2008. gada 11. martā pie zvērināta notāra 

Guntas Daugavietes, iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr. 929, pirmā 

izraksta kopiju un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu, protokols Nr. 4 no 25.03.2008.,2.§., tiek konstatēts: 

2.1. Pirkuma līguma pirmā izraksta no Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra Guntas 

Daugavietes 2008. gada notariālo aktu grāmatas pirkuma līguma ar akta reģistra  

Nr. 929, apliecinātā kopijā ar Nr. 930, norādītā pirkuma summa ir atbilstoša 

nekustamā īpašuma vērtībai līguma parakstīšanas brīdī. 

3. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 18. punktu, 

kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu 

un šā likuma 78. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts 

nekustamais īpašums,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, 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 „Lābāni” ar  kadastra 

numuru 7058–016–0086, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā un  sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,27 ha,  vienas dzīvojamās mājas 

un diviem kūts mūriem, par nekustamā īpašuma pirkuma 

maksu.................................... 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rīgā, Antonijas ielā 6, LV 

– 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

   

4.  
1.  Izskata Anitas Tropas, dzīvojošas Oskara Kalpaka ielā 22, Lubānā, Lubānas 

novadā, Madonas rajonā, iesniegumu par materiālā atbalsta sniegšanu meitai 

Elīzai Tropai, dzīvo Oskara Kalpaka ielā 22, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā,  daļējai ceļa izdevumu segšanai braucienam uz Vaijes pagastu Vācijā un 

Madonas rajona izglītības pārvaldes, Juridiskā adrese: Saieta laukumā 1, Madonā, 

LV-4801, 25.03.2008., Nr. 8-4/35, sagatavoto un vadītājas V. Caunes parakstīto 

vēstuli Par Madonas rajona skolēnu delegācijas viesošanos Vaijē (Vācijā) no 

05.04.2008. – 11.04.2008., ar lūgumu materiāli atbalstīt Elīzu Tropu, kura ir 

iekļauta Madonas rajona skolēnu grupas sastāvā, daļēji sedzot ceļa izdevumus.  

2.  Saskaņā ar Vaijes pagasta Vācijā un Madonas rajona padomes sadarbības līgumu 
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un 2008. gada pasākumu plānu no 05.04.2008. – 11.04.2008. paredzēta Madonas 

rajona skolēnu grupas viesošanās Vaijes pagastā. Par labiem sasniegumiem rajona 

mācību priekšmetu olimpiādēs grupas sastāvā ir iekļauta Elīza Tropa.  

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

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris 

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Inesīte Skrauča,  Guntis Stalbovs), “pret” –  

nav, “atturas” –  nav, 

n o l e m j: 

Atbalstīt Elīzas Tropas, dzīvo O.Kalpaka ielā 22, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā, viesošanos Vaijes pagastā Vācijā 2008. gada 05. – 11. aprīlī, Madonas rajona 

skolēnu delegācijas sastāvā un piešķirt no pašvaldības 2008. gada apstiprinātā budžeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 45,00 (četrdesmit piecus latus) daļējai ceļa 

izdevumu segšanai, ieskaitot A/S Hansabanka, Konta Nr.: LV20HABA 

0001408041679, Tūrisma firma SIA „Ripo”, Rīgas ielā 13, Varakļānos, Madonas 

rajonā,  Reģ. Nr. LV47103002107. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV 

– 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

Deputāts Tālis Salenieks sēžu telpu atstāj plkst. 16.30. 

 

 

 

 

5. 

 Izskata Anitas Aizsilnieces, dzīvo „Ošlejās”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, 2008. gada 14. marta un SIA „LEC”, juridiskā adrese: Lubānas iela 

43, Rīga, Informācijas un sakaru tehnoloģiju departamenta darbu vadītāja 

Linarda Pelša 2008. gada 17. marta iesniegumu (reģ. 2008. gada 20. martā ar 

Nr. 1-11/126) par īpašuma „Ošlejas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

Madonas rajonā, sadali un konstatē: 

 nekustamais īpašums „Ošlejas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā sastāv no divām zemes vienībām: pirmā zemes vienība ar kadastra numuru 

7058-016-0077, 2,8 ha platībā un otrā zemes vienība ar kadastra numuru 7058-016-

0169, 2,1 ha platībā; 

 nekustamais īpašums reģistrēts Madonas rajona Zemesgrāmatu nodaļā 2000. gada 

31. oktobrī, nodalījuma (folijas) Nr. 318, žurnāla Nr. 2840, īpašniece Anita 

Aizsilniece; 

 uz nekustamā īpašuma ēkas un būves neatrodas; 

 saskaņā ar Indrānu pagasta teritorijas plānojuma II sējumu Indrānu pagasta 

padomes saistošie noteikumi „Indrānu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 2. zemes vienība atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, 

plānojums pieļauj infrastruktūras objektu būvniecību, tai skaitā, sakaru līnijas un ar 

tām saistītās būves, pēc apbūves prasībām minimālā atdalāmas zemes platība 

inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves teritorijās – 100 m²; 
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 zemes īpašniece Anita Aizsilniece ierosina zemes ierīcības projekta izstrādi 

nekustamā īpašuma „Ošlejas” 2. zemes vienībai, jo vēlas atdalīt zemes gabalu 600 m² 

platībā SIA „LMT” bāzes stacijas būvniecības vajadzībām: 

 lai varētu veikt zemes vienības ar kadastra numuru 7058-016-0169 sadali, ir 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

saistītos apstākļus, pamatojoties uz likumu „Zemes ierīcības likums” 5. p., kur 

teikts, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks attiecībā uz 

saviem īpašumiem, Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, ņemot vērā Anitas 

Aizsilnieces un SIA „LEC” Informācijas un sakaru tehnoloģiju departamenta 

darbu vadītāja Linarda Pelša iesniegumus,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte 

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

–  nav, 

n o l e m j: 

 Sešu mēnešu laikā izstrādājot zemes ierīcības projektu, veikt nekustamā īpašuma 

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

atdalot zemes gabalu 600 m² platībā; 

 atdalāmās zemes platība var tikt precizēta veicot zemes gabala instrumentālo 

uzmērīšanu dabā. 

3. Zemes ierīcības projektu iesniegt apstiprināšanai pašvaldībā atbilstoši likuma 

„Zemes ierīcības likums” 19. un 20. p. prasībām. 

4. A. Aizsilnieces iesniegums, SIA „LEC” iesniegums, Zemesgrāmatas akta 

kopija, atdalāmā zemes gabala skice pielikumā Nr. 11 uz 5 lapām. 

5. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

10.§. 

Par Lubānas novada pašvaldības Pateicības un Atzinības raksta nolikumiem 

       Ziņo: G. Stalbovs 

          

      Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas (26.03.2008., protokols Nr. 3, 

1.§) lēmumu un izdarot nepieciešamos grozījumus tekstā,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

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

n o l e m j: 

1. Apstiprināt Nolikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības Pateicību” to 

piešķirot ne vairāk kā 5 (pieciem) cilvēkiem gadā.  

2. Apstiprināt Nolikumu Nr. 8 „Par Lubānas novada pašvaldības Atzinības 

rakstu”. 
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  11.§. 

Par deponētās darba algas iekļaušanu pašvaldības ieņēmumos 

       Ziņo: I. Logina 

Pamatojoties uz Indrānu pagasta padomes 08.01.2008. pielikumu Nr. 33 

inventarizācijas aktam par deponēto darba algu, Lubānas novada pašvaldības bilancē 

iekļauta Rolandam Spridzālem neizmaksātā darba alga par 2005. gadu - Ls 28,81. 

Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošajiem „Iedzīvotāju reģistra” datiem, Rolands 

Spridzāle 22.03.2005. ir miris un viņam nav pirmās pakāpes mantinieku un saskaņā ar 

Finanšu komitejas (25.03.2008., protokols Nr. 7, 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

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

n o l e m j: 

Izslēgt no deponētās darba algas uzskaites reģistra par 2005. gadu neizmaksāto darba 

algu Rolandam Spridzālem Ls 28,81 (divdesmit astoņi lati 81 santīms) un iekļaut to 

pašvaldības 2008. gada ieņēmumos. 

 

  

  12.§. 

Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

Ziņo: I. Logina 

1.  

Pamatojoties uz Indrānu pagasta padomes inventarizācijas aktu Nr. 36 un 

pievienotajiem sarakstiem, iedzīvotāju parādi par dzīvojamo telpu īri laika periodā no 

2002. gada līdz 2005. gadam veido Ls 889,06. Izvērtējot samaksas iespējamību, 

sarakstā uzrādītie debitori ir uzskatāmi par bezcerīgiem. Sakarā ar to, ka dzīvojamo 

māju apsaimniekošana no 2008. gada 01. janvāra ir nodota SIA „Lubānas KP” 

apsaimniekošanā un atbilstoši MK 15.11.2005. noteikumu Nr. 867 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 44. punktam, kurā teikts, ka „parādus, 

kuru piedziņa ir neiespējama, jo ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, 

izslēdz no budžeta iestādes bilances”, iedzīvotāju 2002. – 2005. gadu parādi  

Ls 889,06 (astoņi simti astoņdesmit deviņi lati, 06 santīmi) par dzīvojamo telpu īri 

saskaņā ar klāt pievienotajiem sarakstiem ir uzskatāmi par bezcerīgiem un norakstāmi 

no pašvaldības bilances un saskaņā ar Finanšu komitejas (25.03.2008., protokols  

Nr. 7, 2.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

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

n o l e m j: 

Atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no pašvaldības bilances 2002. – 2005. gada 

iedzīvotāju debitoru parādus par dzīvojamo telpu īri Ls 889,06 (astoņi simti 

astoņdesmit deviņi lati, 06 santīmi) apmērā. 

 

2. 

Lubānas novada pašvaldības bilancē ēdināšanas maksu Meirānu Kalpaka pamatskolā 

uzskaites reģistrā iekļautas summas, kas nav atgūstamas, sakarā ar to, ka skolēni 

mainījuši mācību vietu un nav sasniedzami, kā arī pašvaldības atsakās segt esošos 
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parādus, ņemot vērā minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas (27.03.2008., protokols 

Nr. 8, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

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

n o l e m j: 

Atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no pašvaldības bilances debitoru parādus par 

ēdināšanu Meirānu Kalpaka pamatskolā Ls 65,69 (sešdesmit pieci lati, 69 santīmi), 

saskaņā ar pievienoto sarakstu. 

 

 

13.§. 

Par sociālās aprūpes, transporta pakalpojumu, kopēšanas un veļas 

mazgāšanas maksas noteikšanu „Lubānas veselības un sociālās aprūpes 

centrā” 

Ziņo: I. Logina 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas (25.03.2008., protokols Nr. 7, 5.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

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

n o l e m j: 

Apstiprināt pakalpojumu izmaksas „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā” ar 

2008. gada 01. aprīli: 

1. Sociālās aprūpes pakalpojumu maksa:  

 novada un rajona iedzīvotājiem – Ls 5,10 (pieci lati, 10 santīmi) diennaktī; 

 citu rajonu iedzīvotājiem – Ls 9,50 (deviņi lati, 50 santīmi) diennaktī. 

2. Transporta pakalpojumu maksa NMP – 0,40 (nulle lati, 40 santīmi) Ls/km. 

3. Veļas mazgāšanas maksa – 0,80 (nulle lati, 80 santīmi) Ls/kg. 

4. Kopēšanas maksa: 

 A³ no abām pusēm – Ls 0,25 (nulle lati, 25 santīmi); 

 A³ no vienas puses – Ls 0,15 (nulle lati, 15 santīmi); 

 A4 no abām pusēm – Ls 0,15 (nulle lati, 15 santīmi); 

 A4 no vienas puses – Ls 0,10 (nulle lati, 10 santīmi). 

5. Faksa pakalpojumu maksa: 

 5.1. nosūtīšanas – Ls 0,25 (nulle lati, 25 santīmi); 

 5.2. saņemšanas – Ls 0,35 (nulle lati, 35 santīmi); 

 5.2.1. katra nākamā lapa – Ls 0,10 (nulle lati, 10 santīmi). 

 

 

   14.§. 

Par „Spodrības mēneša” izsludināšanu pašvaldībā 

Ziņo: V. Strautiņš 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (25.03.2008., protokols Nr. 4, 

3.§) lēmumu, lai veiktu sakopšanas un labiekārtošanas darbus Lubānas novadā, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  nav, “atturas” – nav, 
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n o l e m j: 

Laikā no 2008. gada 01. aprīļa līdz 30. aprīlim izsludināt Lubānas novadā „Spodrības 

mēnesi”, par atbildīgajām personām nozīmējot Egilu Rēveli - pašvaldības 

izpilddirektora vietnieku un Gunti Stalbovu – pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas 

speciālistu, deputātu. 

 

   

 15.§. 

Par pieteikumu projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzība” ar aktivitāti „Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanas 

pasākumu veikšana” 

Ziņo: V. Strautiņš 

Pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludināto projektu 

konkursu „Invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanas pasākumu veikšana” un saskaņā 

ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (25.03.2008., Protokols Nr. 4, 5.§) un 

Finanšu komitejas (27.03.2008., protokols Nr. 8, 2.§)  lēmumu, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

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

n o l e m j: 

1. Iesniegt projektu konkursam „Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzība” sagatavoto projekta pieteikumu „Invazīvo sugu izplatīšanās 

ierobežošanas pasākumu veikšana Lubānas novadā”. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu Ls 258,00 (divi simti piecdesmit astoņi lati) 

apmērā no novada pašvaldības 2008. gada apstiprinātā budžeta dabas resursu 

nodokļa. 

 

 

16.§ 

Par jaunas pirmskolas izglītības iestādes grupas atvēršanu PII „Rūķīši” 

Ziņo: M. Gruzītis 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (25.03.2008., protokols Nr. 4, 

8.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

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

n o l e m j: 

Nepieciešams atvērt pirmskolas izglītības iestādē „Rūķīši” atsevišķu grupu bērniem 

vecumā no viena līdz diviem gadiem. 

 

 

17.§ 

Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Par 2008. gada budžetu” 

Ziņo: I. Logina 

Saskaņā ar Finanšu komitejas (27.03.2008., protokols Nr. 8, 1.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 
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Rēvele, Guntis Stalbovs, Inesīte Skrauča), “pret” –  nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 2008. gada 

budžetu”: 

Pamatbudžetā – Sakarā ar nepieciešamību pirmskolas izglītības iestādē „Rūķīši” 

atvērt atsevišķu grupu bērniem vecumā no viena līdz diviem gadiem, veikt grozījumus 

PII „Rūķīši” izdevumu tāmē: 

 
Izdevumu  veids Izdevumu kods Grozījumi  

+ vai - Ls 

Piezīmes 

Pirmskolas izglītības 

iestāde 

09.110.vald.funkcijas kods 

 

 

5200. 

2200. 

 

 

- 1200 

+ 1200 

 

 

Veļas ruļļa iegāde 

3. grupas telpu 

remonts 

 

Samazināt plānotos izdevumus 2. stāva gaiteņa un pārējo telpu remontam un novirzīt 

4. grupas telpu remontam Ls 2 620 (divi tūkstoši seši simti divdesmit latus). Kopējās 

4.grupas remonta izmaksas veido Ls 14 311 (četrpadsmit tūkstošus trīs simtus 

vienpadsmit latus). 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

2008. gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr. 5 „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. 5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par  

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

 

 

18.§. 

Par pieteikumu projektu konkursā „Sporta inventāra iegādes palīdzības 

programma” ar aktivitāti „Sporta inventāra iegāde Lubānas vidusskolā” 

Ziņo: V. Strautiņš 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas (27.03.2008., protokols Nr. 8, 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, 

Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

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

n o l e m j: 

1. Iesniegt projektu konkursam „Sporta inventāra iegādes palīdzības 

programma” sagatavoto projekta pieteikumu „Sporta inventāra iegāde 

Lubānas vidusskolā”. 

4. Nodrošināt līdzfinansējumu Ls 681,00 (seši simti astoņdesmit viena lata) 

apmērā no novada pašvaldības 2008. gada apstiprinātā budžeta, Lubānas 

vidusskolas un  fiziskai kultūrai un sportam paredzētajiem līdzekļiem. 
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Sēdi slēdz plkst. 17.30. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


