
 
 

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 

 

 

28.02.2008.        Lubānā    Nr. 2 

 

Sēdi sāk plkst. 14.00 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis.  

 

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

Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima 

Rēvele, Guntis Stalbovs,  Inesīte Skrauča; 

 

Sēdē nepiedalās deputāti – Aivars Kaļinovskis, Ingrīda Akmene.  

 

Sēdē uzaicināti piedalīties – novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, galvenā 

grāmatvede Ingrīda Logina. 

 

Sēdi  protokolē – Diāna Krieva. 

 

Darba kārtība: 

Par aktualitātēm pašvaldības darbā. 

1. Par vecāku līdzdalības maksas apstiprināšanu Lubānas mākslas skolā. 

2. Par ēdināšanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu PII „Rūķīši”, Meirānu 

Kalpaka pamatskolā, Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā. 

3. Par degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitu apstiprināšanu 

2008. gadā. 

4. Par izmaiņām darba samaksas nolikumā. 

5. Par 2008. gada budžetu. 

6. Par pastāvīgi darbojošās komisijas, pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu 

norakstīšanai, izveidošanu. 

7. Par auto ceļu fonda līdzekļu saņemšanas kārtības maiņu. 

8. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par 

likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu. 

9. Par pašvaldības investīciju projektu iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai no 

2009. gada valsts budžeta finanšu līdzekļiem (Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centrs, PII „Rūķīši”). 

10. Par novada infrastruktūras sakārtošanai piešķirtās mērķdotācijas Ls 

400 000,00 apgūšanas grafiku. 

11. Par  Izglītības, kultūras un sporta komitejas Nolikumu. 

mailto:lubana@madona.lv
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12. Par Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši 

institūciju atzinumiem un plānojuma iepriekšējās redakcijas grozījumiem. 

13. Zemes jautājumi. 

14. Par pirmpirkuma tiesībām. 

15. Iesniegumi. 

15.1. Par apbedīšanas maksas pakalpojumiem Jaunajos kapos Lubānā; 

15.2. Par debitoru parādu atzīšanu par šaubīgu vai bezcerīgu; 

15.3. Par atbrīvošanu no valsts nodevas maksas; 

15.4. Basketbola kluba „TTT” iesniegums; 

15.5. Par Sociālā dienesta lēmuma Nr. 2 no 18.02.2008. apstrīdēšanu. 

 

     Lubānas novada domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis sniedz informāciju 

deputātiem par aktualitātēm pašvaldības darbā.  

Par atkritumu apsaimniekošanas poligona „Maliena” paredzēto darbību, par notikušo 

Madonas rajona padomes sēdi un izrietošajām pārdomām pēc tās, kas atspoguļojas 

sēdes darba kārtības 7. jautājumā.  

Par nodokļu maksātājiem novadā. M. Gruzītis iesaka deputātiem padomāt, vai nebūtu 

lietderīgi sarīkot tikšanos ar lielākajiem nodokļu maksātājiem, izsakot viņiem 

pateicību. 

Par biogāzes izmantošanu siltuma un enerģijas ražošanā. Par sabiedrības līdzdalības 

projektu „Latvija – 2030.”, kurš notiks Cēsīs, 3.martā, un kurā piedalīsies 

priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis un priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Strautiņš. 

     Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Strautiņš informē deputātus 

par notikušo Pieaugušo izglītības semināru Madonā, „Tomātu kluba” nodarbībām, 

kuras notiek ar Sociālā dienesta atbalstu. 

     Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs deputātus informē par 

notikušo ugunsnelaimi domes telpās un nodarītajiem postījumiem 808 Ls apjomā, pēc 

akta un sastādītās tāmes, „dokumentācijas ziņā viss ir augstākajā līmenī”. 

Ar š.g. 1.martu cena atkritumu savākšanai kāpj. Notiks Lubānas atkritumu izgāztuves 

rekultivācija un aprīļa mēnesī izgāztuve tiks slēgta. Rodas jautājums, ko darīt ar 

„zaļajiem atkritumiem” un lielgabarīta atkritumiem.  

Noslēdzies iepirkums lifta iegādei, logu nomaiņai viesnīcas ēkā Tilta ielā.  

Saņemti 3 iesniegumi ar vairākiem desmitiem parakstu no pilsētas iedzīvotājiem par,  

viņuprāt,  nepamatoti augstajiem rēķiniem par siltumu. Ir jāsaņem atbilde no SIA 

Lubānas KP vadītāja un tad varēsim atbildēt iedzīvotājiem. Deputāte Anita Slucka 

iesaka domāt par saskarsmes stilu starp iestādes vadītāju un iedzīvotājiem, kā arī būtu 

nepieciešams izlikt paziņojumus pie daudzdzīvokļu mājām par apkures un atkritumu 

izvešanas cenu celšanos. Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis paskaidro, ka minētā 

iedzīvotāju vēstule ir nodota izpilddirektoram, lai viņš, saņemot no I. Ivanova 

paskaidrojumus, sniegtu atbildi Attīstības un komunālo jautājumu komitejā. 

Priekšsēdētājs uzskata, ka komitejai jāsniedz sakarīga un konkrēta atbilde 

iedzīvotājiem.  

     

 

1.§ 

Par vecāku līdzdalības maksas apstiprināšanu  

Lubānas mākslas skolā 

Ziņo: I. Logina 

     

     Saskaņā ar Finanšu komitejas (26.02.2008., protokols Nr.6, 4.§) lēmumu,   
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Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs 

Kuncis, Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Juris 

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

nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Apstiprināt dalības maksu vienam audzēknim Lubānas mākslas skolā Ls 4,00 (četri 

lati) mēnesī sākot no 2008. gada 1. marta. 

 

 

2.§ 

Par ēdināšanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu PII „Rūķīši”, Meirānu 

Kalpaka pamatskolā, Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā 

Ziņo: I. Logina 

1.      

     Saskaņā ar Finanšu komitejas (26.02.2008., protokols Nr. 6, 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” – 1 (Tālis Salenieks), 

“atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Apstiprināt ēdiena sagatavošanas maksas pakalpojumu Lubānas PII „Rūķīši” 

audzēkņiem Ls 6,00 (seši lati) mēnesī vienai personai un personālam Ls 10,53 (desmit 

lati, 53 santīmi) mēnesī vienai personai, sākot no 2008. gada 1. marta. 

 

2. 

     Saskaņā ar Finanšu komitejas (26.02.2008., protokols Nr. 6, 3.§) 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 ēdināšanas maksas pakalpojumu Meirānu Kalpaka pamatskolā 

audzēkņiem Ls 0,40 (nulle lati, 40 santīmi) par vienu ēdienreizi, personālam Ls 0,80 

(nulle lati, 80 santīmi) par vienu ēdienreizi un pirmskolas bērnu brokastīm Ls 0,20 

(nulle lati, 20 santīmi) gan skolēniem, gan personālam par vienu ēdienreizi, sākot no 

2008. gada 1. marta. 

 

3. 

     Saskaņā ar Finanšu komitejas (26.02.2008., protokols Nr. 6, 3.§) 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, 
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n o l e m j: 

Apstiprināt ēdināšanas maksas pakalpojumu Lubānas veselības un sociālās aprūpes 

centra personālam par ēdināšanu: no 01.03.2008. Ls 0,71 (nulle lati, 71 santīms) par 

katru pusdienu porciju.  

 

 

3.§ 

Par degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitu apstiprināšanu 

2008. gadā 

Ziņo: I. Logina, I. Bodžs 

    

  Saskaņā ar Finanšu komitejas (26.02.2008., protokols Nr. 6, 5.§) 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 degvielas patēriņa limitus pašvaldības autotransporta vajadzībām un 

mobilo sakaru pakalpojumu limitus darbiniekiem 2008. gadā. 

 

 

4.§ 

Par izmaiņām darba samaksas Nolikumā 

Ziņo: I. Bodžs 

      

     Sakarā ar nepieciešamību uzturēt pašvaldības namīpašumus un informācijas 

tehnoloģiju darbspēju,  

 

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: 

Izdarīt izmaiņas Nolikumā Nr. 3 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (apstiprināts 20.12.2007., prot. Nr. 5, 3.§), 

papildinot pielikumu Nr. 1 „Lubānas novada domes amatpersonu un pašvaldības 

administrācijas darbinieku štatu saraksts un amatalgas” ar ierakstiem: 

1. Attīstības daļa – Gadījuma darbu strādnieks – kods 9162 02 ar darba samaksu 

1,00 Ls/stundā – 2 štata vienības; 

2. Informācijas daļa – Informācijas sistēmu administrators – kods 3121 17 ar 

darba samaksu 3,50 Ls/stundā (maksimāli apmaksāto stundu skaits mēnesī 15) 

– viena štata vienība; 

3. Apkures/krāšņu kurinātājs – kods 8162 01 ar darba samaksu 0,962 Ls/stundā – 

3 štata vienības. 
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5.§ 

Par 2008. gada budžetu 

Ziņo: M. Gruzītis 

  

     Saskaņā ar Finanšu komitejas (20.02.2008., 22.02.2008., 25.02.2008., 26.02.2008., 

protokoli Nr. 2, 3, 4, 5, 6) lēmumiem,  

 

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 2008.gada Lubānas novada pašvaldības budžetu, pieņemot 

Saistošos noteikumus Nr. 4 „Par 2008. gada budžetu”: 

pamatbudžets 

līdzekļu atlikums uz 01.01.2008.                        LVL 508 930 

ieņēmumi                                                             LVL 1 755 422 

izdevumi                                                              LVL 2 225 247 

finansēšana (aizņēmumu atmaksa)                      LVL – 35 700 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2008.                         LVL  3 405 

speciālais budžets   

līdzekļu atlikums uz 01.01.2008.                            LVL  17 839 

ieņēmumi                                                                LVL  105 078 

izdevumi                                                                 LVL  106 249 

finansēšana (aizņēmumu atmaksa)                         LVL – 16 668 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2008.                            LVL –  

ziedojumi un dāvinājumi   

līdzekļu atlikums uz 01.01.2008.                            LVL 440 

ieņēmumi                                                                 LVL – 

izdevumi                                                                  LVL –  

līdzekļu atlikums uz 31.12.2008.                             LVL 440 

2. Budžeta izpildītājiem finanšu gada laikā atļaut izdarīt izmaiņas izdevumu tāmes 

ietvaros pa atsevišķiem izdevumu veidiem tikai ar domes lēmumu. 

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

3.1. Saistošos noteikumus 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. 4 „Par 2008. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas. 

 

 

6.§ 

Par pastāvīgi darbojošās komisijas, pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu 

norakstīšanai, izveidošanu 

Ziņo: I. Bodžs, I. Logina  

 

     Lubānas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Ingrīda Logina informē 

deputātus, ka atbilstoši Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr. 867 „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un nolūkā nodrošināt kontroli par 
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pašvaldības īpašumā esošajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, nepieciešams izveidot 

pastāvīgi darbojošos komisiju sekojošu darbību veikšanai: 

1. Izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes, veikt ilgtermiņa ieguldījumu 

novērtēšanu, šādos gadījumos: 

1.1. iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiņa ieguldījumu; 

1.2. iekļaujot bilancē bez atlīdzības saņemtu ilgtermiņa ieguldījumu. 

2. Ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanai no uzskaites, ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek 

likvidēti. 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “par”(Miķelis Gruzītis, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, 

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

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

Salenieks un Vilnis Strautiņš balsošanā nepiedalās,  

n o l e m j: 

Izveidot pastāvīgi darbojošos komisiju ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanai vai 

norakstīšanai sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,   

                                             Attīstības un komunālo jautājumu komitejas  

                                             priekšsēdētājs Vilnis Strautiņš;   

Komisijas locekļi: deputāts, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas un  

                                  finanšu komitejas loceklis Tālis Salenieks; 

                                  Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Egils  

                                  Rēvelis. 

 

 

7.§ 

Par  auto ceļu fonda līdzekļu saņemšanas kārtības maiņu 

Ziņo: M. Gruzītis 

  

     Izvērtējot situāciju par autoceļu fonda līdzekļu sadales un saņemšanas kārtību 

Madonas rajonā, ņemot vērā, ka vairākas pašvaldības no rajona autoceļu fonda ir 

izstājušās un paredzētos līdzekļus saņem no Satiksmes ministrijas, var secināt, ka šādā 

veidā saņemto līdzekļu palielinājums ir par 3 – 4% lielāks. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto, 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs 

Kuncis,  Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Juris 

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

 “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Izstāties no Madonas rajona autoceļu fonda ar 2008. gada 29. februāri. 

2. Lūgt Satiksmes ministriju Lubānas novada pašvaldībai paredzētos autoceļu fonda 

līdzekļus ar 2008. gada 1. martu ieskaitīt Lubānas novada pašvaldības speciālā 

budžeta kontā. 

3. Uzdot Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam  sagatavot 

novada pašvaldības autoceļu fonda Nolikumu līdz marta mēneša domes sēdei. 
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8.§ 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai 

par likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu 

Ziņo: M. Gruzītis 

      

     Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma 

„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu un saskaņā ar LR Centrālās 

vēlēšanu komisijas rīkojumu Nr. 9 no 15.02.2008. „Par parakstu vākšanas vietu 

noteikšanu”,  

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs 

Kuncis,  Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, 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 

Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu, noteikt Lubānas pilsētas klubu, Tilta 

ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. 

 

 

9.§ 

Par pašvaldības investīciju projektu iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai 

no 2009. gada valsts budžeta finanšu līdzekļiem (Lubānas veselības un 

sociālās aprūpes centrs, PII „Rūķīši”) 

Ziņo: I. Bodžs 

 

     Mērķdotācijas piešķir 2006. vai 2007. gada valsts budžeta programmā 03.00.00 

„Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” uzsākto pašvaldību investīciju projektu 

aktivitāšu pabeigšanai, kuru īstenošanai ir piešķirta nepilna apmēra mērķdotācija. 

Tādi projekti ir divi – „Lubānas pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēkas 

renovācijas otrā kārta” un „Sociālās aprūpes centra Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 

Lubānas novadā, paplašināšana un modernizācija”. 

     Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 566 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto 

un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un 

attīstībai 2008. – 2010. gadā.”, 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs 

Kuncis,  Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Juris 

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

nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

1. Iesniegt 2009. gada Valsts investīciju programmā projektu „Sociālās aprūpes 

centra Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, paplašināšana un modernizācija”. 

      Apstiprināt projekta finansējumu - Ls 76307,00 t.sk. 

- mērķdotācija - Ls 53415; 

- pašu līdzekļi -  Ls 22892. 
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2. Iesniegt 2009.gada Valsts investīciju programmā projektu „Lubānas 

pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēkas renovācijas otrā kārta”. 

Apstiprināt projekta finansējumu – Ls 270 046 

       - mērķdotācija -  Ls 189 032 

       - pašu līdzekļi -  Ls 81014. 

 

 

10.§. 

Par novada infrastruktūras sakārtošanai piešķirtās mērķdotācijas  

Ls 400 000,00 apgūšanas grafiku 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

     Izskatot grafiku rodas neskaidrības par sadalīto līdzekļu izmantošanu, nav gatavu 

projektu ar izvirzītām pozīcijām ko darīt ar šo naudu, kur ieguldīt,  

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Vilnis Strautiņš, Artūrs 

Kuncis,  Irēna Kozlova, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka, Juris 

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

nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

Uz nākošo domes sēdi marta mēnesī sagatavot detalizētu informāciju par katru 

objektu, termiņiem, plānoto līdzekļu ieguldīšanas pozīcijām. Atbildīgie par lēmuma 

izpildi – domes priekšsēdētājs M. Gruzītis, priekšsēdētāja vietnieks V. Strautiņš, 

izpilddirektors I. Bodžs un izpilddirektora vietnieks E. Rēvelis. 

 

 

11.§ 

Par  Izglītības, kultūras un sporta komitejas Nolikumu 

Ziņo: M. Gruzītis 

          Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.02.2008., protokols Nr. 

2, 3.§) lēmumu un izdarot nepieciešamos grozījumus tekstā,  

 

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 Izglītības, kultūras un sporta komitejas Nolikumu. 

 

 

12.§ 

Par Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu 

atbilstoši institūciju atzinumiem un plānojuma iepriekšējās redakcijas 

grozījumiem 

Ziņo: I. Bodžs 
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     Lubānas pilsētas dome ar 2006. gada 23. novembra domes lēmumu – protokols  

Nr. 13, 4.§, nodeva sabiedriskajai apspriešanai Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma 

1. redakciju. Saņemtajos institūciju atzinumos ir norādes uz neprecizitātēm un 

nepilnībām teritorijas plānojumā, kā dēļ ir nepieciešama teritorijas plānojuma  

1. redakcijas pilnveidošana. 

    Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr. 83, 41. punktu, 

kur teikts, ka „Izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju, 

institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs 

iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē (padomē). Vietējās pašvaldības dome 

(padome) pieņem vienu no šādiem lēmumiem.”:  

41.2. kur teikts, ka „pilnveidot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju 

atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot 

vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju.” 

 

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: 

Pilnveidot Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakciju atbilstoši institūciju 

atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas 

plānojuma galīgo redakciju.  

Izskatīt Lubānas novada domes sēdē līdz 2008. gada 30. aprīlim. 

 

 

13.§ 

Zemes jautājumi 

Ziņo: G. Stalbovs 

 

1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

1. Izskatot Nikolaja Čepareva, dzīvo Lubānas novada Lubānā, Jaunā ielā 45-1, un 

Genovefas Šmites pilnvarotās personas Dainas Andžas, dzīvo Lubānas novada 

Lubānā, Upes ielā 33, 2008. gada 4. februāra iesniegumu (reģ. Nr. 1-22/27A) par 

kopīpašuma Lubānas novada Lubānā, Jaunā ielā 45 reālo sadali divos atsevišķos 

īpašumos, konstatēja: 

1.1. nekustamais īpašums Jaunā ielā 45 reģistrēts Lubānas pilsētas zemes izpircēju 

reģistrā, uz zemes gabala atrodas: dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, kas 

pieder: 

1.1.1. Nikolajam Čeparevam – ½ domājamā daļa, pamatojoties uz 1994. gada 19. 

jūlijā noslēgto maiņas līgumu, reģistrēts pie zvērināta notāra Z. Dombrovskas ar 

Nr. 288; 

1.1.2. Genovefai Šmitei - ½ domājamā daļa, pamatojoties uz 1989. gada 3. martā 

noslēgto  līgumu, reģistrēts Lubānas ciemata TDP IK ar Nr. 22. 

1.2. 2008. gada 4. februārī Nikolajs Čeparevs un Genovefas Šmites pilnvarotā 

persona Daina Andža Lubānas novada bāriņtiesā noslēdza vienošanos par 

kopīpašuma reālo sadali, reģ.Nr.23,24 par kopīpašuma Jaunā ielā 45 sadali divos 

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

apstākļus, ņemot vērā Lubānas pilsētas bāriņtiesā noslēgto vienošanos par 

kopīpašuma reālo sadali, Nikolaja Čepareva un Genovefas Šmites pilnvarotās 

Dainas Andžas iesniegumu,  

      atklāti balsojot “par” – 12 balsis (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,  

nolemj:  

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Jaunā iela 45 reāli dabā divos atsevišķos īpašumos: 

 pirmais īpašums -  zemes gabals 1411 m² platībā, kadastra numurs 7013-002-

0079, piešķirt ēkām un zemei adresi - Jaunā iela 45, noteikt lietošanas mērķi: 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601); 

 otrais īpašums – zemes gabals 1293 m² platībā, kadastra numurs 7013-002-

0085, piešķirt ēkām un zemei adresi – Jaunā iela 45a, noteikt lietošanas mērķi: 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).  

3. Pie zemes gabalu uzmērīšanas dabā, platības var tikt precizētas. 

4. N. Čepareva un G. Šmites pilnvarotās personas D. Andžas iesniegums, vienošanās 

kopija, pilnvaras kopija, zemes sadalījuma skices kopija Pielikumā Nr. 9. 

5. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

1010) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu. 

1. Izskata z/s „Bļodāri”, juridiskā adrese: Lubānas novada Indrānu pagasta „Meldri”, 

īpašnieka Aivara Ķevera 06.02.2008. iesniegumu par nosaukuma maiņu 

īpašumam. 

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

apstākļus, sakarā ar to, ka Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

ir divi nekustamie īpašumi ar vienādiem nosaukumiem, pamatojoties uz MK 

noteikumu Nr. 384 „Adresācijas noteikumi” 2002. gada 27. augustā 5.1.p., ņemot 

vērā z/s „Bļodāri” īpašnieka Aivara Ķevera personīgo iesniegumu,  

      atklāti balsojot “par” – 12 balsis (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, 

 nolemj:  

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuriem 7058-017-0007 58,5 ha platībā un 

7058-017-0008 10,0 ha platībā, mainīt nosaukumu no „Vēverājs” uz „Vēverājs 1”.  

3. A. Ķevera iesniegums Pielikumā Nr. 10. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-
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1010) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu. 

1. Izskata Lauras Stradiņas, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Apogos”, 

13.02.2008. iesniegumu par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam. 

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

apstākļus,  sakarā ar to, ka Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

ir divi nekustamie īpašumi ar vienādu adresi („Apogi”), pamatojoties uz MK 

noteikumu Nr. 384 „Adresācijas noteikumi” 2002. gada 27. augustā 5.1.p., ņemot 

vērā Lauras Stradiņas personīgo iesniegumu,  

      atklāti balsojot “par” – 12 balsis (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, 

 nolemj:  

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7058-001-0059 7,88 ha platībā, mainīt 

īpašuma nosaukumu un adresi no „Apogi” uz „Jaunapogi”.  

3. L.Stradiņas iesniegums Pielikumā Nr. 11. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

1010) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

4. Par zemes platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai. 

1. Izskatot Māras Mikānes, dzīvo Lubānas novada Indrānu pagasta „Vidusbrantos”, 

13.02.2008. iesniegumu par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai 

saimniecībai „Vidusbranti”, konstatēja: 

1.1. nekustamais īpašums – zeme - Lubānas novada Indrānu pagasta „Vidusbrantos”, 

kadastra numuri 7058-006-0020, 12,5 ha un 7058-006-0046, 47,2 ha pieder Jurim 

Grāveram (1/2 domājamā daļa), Kārlim Aumelim (1/4 domājamā daļa) un Ritai 

Hrustaļovai (1/4 domājamā daļa); 

1.2. īpašums nostiprināts Madonas rajona zemesgrāmatu nodaļā 1999. gada  

18. augustā, folijas (nodalījuma) Nr. 248; 

1.3. uz zemes īpašuma atrodas citām personām piederošas ēkas un būves: 

1.3.1. Mārai Mikānei – pieder ½ domājamā daļa, pamatojoties uz 1995. gada  

31. oktobrī noslēgto vienošanos, reģistrēta Indrānu pagastā ar Nr. 96 un 96A; 

1.3.2. Ingai Budnikai - ½ domājamā daļa, pamatojoties uz 1995. gada 31. oktobrī 

noslēgto vienošanos, reģistrēta Indrānu pagastā ar Nr. 95 un 95A. 

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

apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu 

likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību” 6.p., 7.p., pamatojoties uz 

likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.p., ņemot vērā 

Māras Mikānes personīgo iesniegumu,  
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      atklāti balsojot “par” – 12 balsis (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,  

nolemj:  

ēku un būvju īpašumam „Vidusbranti”, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

numuru 7058-006-0020, noteikt platību ēku un būvju uzturēšanai – 0,3 ha. 

3. M. Mikānes iesniegums, vienošanās kopijas, zemes gabala skices kopija Pielikumā      

     Nr. 12. 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

1010) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 

14.§ 

Par pirmpirkuma tiesībām 

Ziņo: M. Gruzītis 

 

1. Lubānas novada dome izskata Lauras Stradiņas, dzīvo „Apogos”, Indrānu pagastā, 

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

pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Jaunapogi”, kadastra 

numurs 7058–001–0059, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā un  sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 50 m², par nekustamā 

īpašuma pirkuma summu ........................................................... 

 

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

pārdevuma līguma, noslēgta Lubānā, 1999. gada 29. oktobrī, kopiju un saskaņā ar 

Finanšu komitejas sēdes lēmumu, protokols Nr. 5 no 25.02.2008., 2.§, tiek konstatēts: 

2.1. Pirkuma - pārdevuma līguma 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 „Jaunapogi” ar  kadastra 

numuru 7058–001–0059, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā un  sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 50 m², par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu  .......................................................... 

4. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
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5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Rīgā, Antonijas ielā 6, LV 

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

 

 

15.§ 

Iesniegumi 

Ziņo: I. Logina, M. Gruzītis 

 

1. Par apbedīšanas maksas pakalpojumiem Jaunajos kapos Lubānā. 

      

     Lai sakārtotu maksājumu par apbedīšanas pakalpojumiem administrēšanu, ir 

lietderīgi maksājumu pieņemšanu veikt šo pakalpojumu sniedzējam t.i., SIA „Lubānas 

KP”. Lubānas pilsētas pašvaldībā 2007. gadā ieņēmumi no apbedīšanas maksas 

pakalpojumiem veidoja Ls 256. 

 

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. Ar 2008. gada 1. martu Lubānas novada pašvaldībai pārtraukt maksājumu par 

apbedīšanas pakalpojumiem iekasēšanu.  

2. Maksas pakalpojumu turpmāko sniegšanas un administrēšanas kārtību noteikt, 

slēdzot līgumu par Jauno kapu uzturēšanu ar SIA „Lubāna KP”. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam. 

 

 

2. Par debitoru parādu atzīšanu par šaubīgu vai bezcerīgu. 

      

     Izvērtējot debitoru parādus uz 31.12.2007., konstatēts, ka: 

1. Neraugoties uz vairākkārtējiem rakstiskiem un mutiskiem atgādinājumiem, kopš 

2005. gada netiek veikts maksājums par Matīsa Turlā ēdināšanu PII „Rūķīši” Ls ..... 

apmērā; 

2. Laika periodā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. maijam un no 1. septembra līdz  

31. oktobrim aprēķināta Lubānas mākslas skolas dalības maksa Dāvidam Kalējam  

Ls ....... apmērā. Audzēknis mākslas skolu ir apmeklējis neregulāri. No audzēkņu 

saraksta izslēgts 2007. gada 1. novembrī.  

Izvērtējot samaksas iespējamību, debitors ir uzskatāms par bezcerīgu. 

     Atbilstoši Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 867 „Kārtība, kādā 

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

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

izslēdz no budžeta iestādes bilances”, parāds par Matīsa Turlā ēdināšanu PII „Rūķīši” 

Ls ......... apmērā un Dāvida Kalēja Lubānas mākslas skolas līdzdalības maksājumi  

Ls .......... apmērā uzskatāmi par bezcerīgiem un norakstāmi pašvaldības 2007. gada 

izdevumos, 

 

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, 



 14 

n o l e m j: 

Atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no pašvaldības bilances parādu par Matīsa Turlā 

ēdināšanu PII „Rūķīši” 2005. gadā Ls .............. apmērā un Dāvida Kalēja Lubānas 

mākslas skolas līdzdalības maksājumus Ls .................apmērā. 

 

3. Par atbrīvošanu no valsts nodevas maksas. 

 

1. Izskata Labklājības ministrijas pakļautībā esošā SAC „Lubānā” direktora J. Kļaviņa 

iesniegumu no 15.02.2008., Reģ. Nr. 1-8/46 „Par centra klientu atbrīvošanu no valsts 

nodevas samaksas pašvaldības bāriņtiesā par pilnvaru apliecināšanu. Daļa centra 

klientu ir cilvēki ar smagiem garīgās veselības traucējumiem, un viņi ar tiesas 

spriedumu atzīti par rīcības nespējīgiem. Ar Indrānu pagasta bāriņtiesas lēmumu šiem 

klientiem ir iecelti aizbildņi. Uz pilnvaru pamata aizgādņi a/s „Tehnisko palīglīdzekļu 

centrā” saņem klientu vajadzībām invalīdu ratiņus, ortopēdiskos zābakus un citus 

pakalpojumus. 

2. Bāriņtiesu likuma 79. panta (1) daļa nosaka valsts nodevas apmēru par pilnvaras 

apliecināšanu Ls 2,00. 

3. Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79. panta „Valsts nodevas” (2) daļā noteikto: 

„Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus”,  

 

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: 

Atbrīvot no valsts nodevas maksas par pilnvaras apliecināšanu Sociālās aprūpes 

centra „Lubāna” klientus. 

 

 

4. Basketbola kluba „TTT” iesniegums. 

1.  Izskata Basketbola kluba „TTT”, Reģ. Nr. 40008023482, Juridiskā adrese: 

Brīvības iela 191, Rīgā, LV-1012, 24.01.2008., Nr. 4, sagatavoto un TTT BK 

valdes locekļa J. Garkalna parakstīto vēstuli,  ar lūgumu materiāli atbalstīt  Santu 

Strodi, kura Rīgas 47. vidusskolas meiteņu basketbola komandas sastāvā 

piedalīsies starptautiskajā turnīrā basketbolā meitenēm Francijas pilsētā Feurs š.g. 

20. – 27. martā.  

2.   Vienas dalībnieces izmaksas, piedaloties turnīrā ir 190,00Ls, no kuriem 120,00Ls 

– transports, 70,00Ls – dzīvošana un ēdināšanas izdevumi.  

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

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (Miķelis Gruzītis, Tālis Salenieks, Vilnis 

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

Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Laima Rēvele, Inesīte Skrauča), “pret” –  nav, “atturas” – 1 

(Guntis Stalbovs), 

n o l e m j: 

Atbalstīt Santas Strodes, dzīvo Parka ielā 8 – 5, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas 

rajonā, piedalīšanos starptautiskajā turnīrā basketbolā meitenēm Francijas pilsētā 

Feurs 2008. gada 20. – 27. martā, Rīgas 47. vidusskolas meiteņu basketbola 

komandas sastāvā un piešķirt  Ls 100,00 (viens simts latus) daļējai ceļa izdevumu 



 15 

segšanai,  ieskaitot A/S „Parekss banka”, Kods: PARX LV 22, konts: 

LV45PARX0000122771016, Biedrība „TTT basketbola klubs”, Brīvības ielā 191, 

Rīgā LV-1012, Reģ. Nr. 40008023482. 

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. 

 

5. Par Sociālā dienesta lēmuma Nr. 2 no 18.02.2008. apstrīdēšanu. 

 

1.  Izskata personas iesniegumu no 18.02.2008. (reģistrēts ar Nr. 1-22/45), par 

pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma Nr. 2 apstrīdēšanu,  jautājumā par daļēju 

izdevumu apmaksu sakarā ar zobārstniecības izdevumiem.  

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,  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “par” (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” – 1 (Miķelis 

Gruzītis), 

n o l e m j: 

Atstāt spēkā Lubānas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Nr. 2 no   

18.02.2008., par sociālā pabalsta atteikumu personai, atsakot sociālā pabalsta 

piešķiršanu sakarā ar to, ka iesniegumam par pabalsta pieprasījumu nav pievienoti visi 

nepieciešamie Saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Lubānas 

novadā” 6.2.p. norādītie dokumenti.  

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

satur ierobežotas pieejamības informāciju.   

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. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.18.30. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Miķelis Gruzītis 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


