
 

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830,  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159 

Tālr.: 64894434, 64894091; fakss 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv 

 

DOMES SĒDES 

 PROTOKOLS 

 

30.09.2009.                 Lubānā            Nr.10 

Sēdi atklāj plkst.14.00. 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS. 

Sēdi protokolē – tehniskā sekretāre Diāna KRIEVA. 

Sēdē piedalās - domes deputāti - Juris MITJAKOVS, Mārīte KOTĀNE, Anita  

                          SLUCKA, Laila OZOLIŅA, Līga ŠPUNE, Ilgonis LOSĀNS, Māris  

                          VALAINIS, Inese LĪBERE, Iveta PEILĀNE, no darba kārtības  

                          3.jautājuma izskatīšanas – Rudīte KOLĀTE, no darba kārtības  

                          4.jautājuma izskatīšanas – Jānis SIKSALIETIS;  

                          Uz darba kārtības 1.jautājuma izskatīšanu – Madonas rajona Policijas  

                          pārvaldes iecirkņa inspektors Aigars BABRIS, uz darba kārtības  

                          3.jautājuma izskatīšanu – Lubānas vidusskolas direktore Maija  

                          KRUSTA, uz darba kārtības 14.jautājuma izskatīšanu – Lubānas  

                          kultūras nama režisore Ilze KRAUKLE; 

                          Administrācijas darbinieki – Egils RĒVELIS novada pašvaldības                      

              Attīstības nodaļas vadītājs, Ivars BODŽS pašvaldības izpilddirektors,  

              Aija OZOLIŅA pašvaldības speciāliste nodokļu jautājumos, Ligita  

              PĒTERSONE laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktore, Ingrīda  

              LOGINA pašvaldības galvenā grāmatvede; 

Sēdē nepiedalās – domes deputāts – Egils FELDMANIS (veic tiešos darba  

                              pienākumus). 

 

 DARBA KĀRTĪBA: 

1. Informācija. 

2. Par saistošajiem noteikumiem „Lubānas novada pašvaldības nolikums”. 

3. Par Lubānas vidusskolas attīstības plānu 2009./2010.-2011./2012.m.g.. 

4. Par pašvaldības īpašumu – ēku Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā. 

5. Par grozījumiem 2009.gada budžetā. 

6. Par mērķdotācijas novada infrastruktūras attīstībai izlietojumu uz 30.09.2009. un 

izmaiņām plānotajās aktivitātēs. 

7. Par aizņēmumu no Valsts kases projektu „Lubānas pilsētas kluba ēkas 

rekonstrukcija” un „Meirānu tautas nama rekonstrukcija” īstenošanai.  

8. Par pastāvīgi darbojošās komisijas ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanai un 

norakstīšanai izveidošanu. 

9. Par pašvaldības finansējumu Meirānu Kalpaka pamatskolas skolotājas Līgas 

Ūdres mācību maksas segšanai augstskolā. 



10. Par rīcību ar pašvaldības kustamo mantu – „Lubānas Veselības un sociālās 

aprūpes centra” automašīnas UAZ 29629 pārdošanu. 

11. Par zemes jautājumiem. 

12. Par Indrānu pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu. 

13. Par pašvaldības pārstāvi Valsts probācijas dienesta Madonas struktūrvienības 

konsultatīvajā padomē. 

14. Par kultūras iestāžu darba reorganizāciju un kultūras darba organizatoru novadā. 

15. Par novada simboliku. 

16. Par koordinatoru X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

17. Iesniegumi.  

 

1.§ 

INFORMĀCIJA 

Ziņo: T.Salenieks, A.Babris, E.Rēvelis, I.Bodžs, L.Ozoliņa, M.Kotāne 

 

- Par sabiedriskās kārtības jautājumiem novada teritorijā. 

- Par bezdarbnieku darba prakses jautājumiem. 

- Par aktualitātēm pašvaldībā. 

- Par saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā” 

pieņemšanas gaitu. 

- Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma izsoles gaitu un izīrēšanu. 

- Par pašvaldībai piederošā kustamā īpašuma izsoles gaitu un pārdošanu. 

- Par vienota bibliotēku tīkla izveidi novadā. 

- Par Izglītības, kultūras un sporta komitejas darbu. 

- Par Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas darbu. 

 

2.§ 

PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS” 

Ziņo: J.Mitjakovs 

 

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 10.09.2009. vēstulē 

Nr.2-13/10539/6399, (Reģ.Nr.1-11/414 no 14.09.2009.), minētos norādījumus un 

saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (Protokols Nr.5 no 

28.09.2009., 1 .§) lēmumu, precizēt saistošos noteikumus. 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības nolikums” un apstiprināt saistošos 

noteikumus Nr.19 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības nolikumā”. 

2. Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”46.punktam, 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

nolikumā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā vai 

rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Plkst.15,30 deputāte Rudīte Kolāte sāk darbu domes sēdē. 

 



3.§ 

PAR LUBĀNAS VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNU 2009./2010.-

2011./2012.m.g. 

Ziņo: T.Salenieks, M.Krusta 

 

Ņemot vērā izdarītos precizējumus un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas sēdes (Protokols Nr.5 no 23.09.2009., 1.§) lēmumu, 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Apstiprināt Lubānas vidusskolas attīstības plānu 2009./2010. – 2011./2012.m.g. 

(Pielikumā Nr.2 –„Lubānas novada pašvaldības Lubānas vidusskolas attīstības plāns 

2009./2010. – 2011./2012.m.g.” uz 27 lapām.) 

 

Plkst.16,00 deputāts Jānis Siksalietis sāk darbu domes sēdē. 

 

4.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU – ĒKU OSKARA KALPAKA IELĀ 4, LUBĀNĀ, 

LUBĀNAS NOVADĀ 

Ziņo: T.Salenieks 

 

Sakarā ar notikušo ugunsnelaimi pašvaldības ēkā – Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, 

Lubānas novadā un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(Protokols Nr.5 no 28.09.2009., 7.§) lēmumu, 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Jānis Siksalietis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Atcelt Lubānas novada domes sēdes (Protokols Nr.9 no 27.08.2009., 11.§) 

lēmumu „Par telpu Oskara Kalpaka ielā 4 iznomāšanu”. 

2. Atjaunot ēku Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā. 

3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam sagatavot vēstuli iesniegšanai Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijā par ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, 

Lubānā, atjaunošanu. 

5.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA BUDŽETĀ 

Ziņo: I.Logina 

 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.8 no 28.09.2009., 1.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Jānis Siksalietis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Apstiprināt izdarītos grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2009.gada budžetu”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2009.gada budžetu””. 



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

3.1. Saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2009.gada budžetu””, triju dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai; 

3.2. Saistošie noteikumi Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

2009.gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

6.§ 

PAR MĒRĶDOTĀCIJAS NOVADA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI 

IZLIETOJUMU UZ 30.09.2009. UN IZMAIŅĀM PLĀNOTAJĀS AKTIVITĀTĒS 

Ziņo: T.Salenieks, I.Logina 

 

Veikt izmaiņas pašvaldības infrastruktūras objektu sarakstā saņemtās valsts budžeta 

dotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumam, papildinot sarakstu ar jauniem 

infrastruktūras objektiem (Meirānu Kalpaka pamatskolas internāta jumta remonts; 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Krasta ielā, Lubānā; Pašvaldības ēkas Oskara 

Kalpaka ielā 4 atjaunošana), veicot izmaiņas finansējuma sadalījumā, ņemot vērā 

Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.8 no 28.09.2009., 2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Jānis Siksalietis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Apstiprināt izmaiņas Lubānas novada infrastruktūras uzlabošanas un 

sakārtošanas darbu uzskaites un līdzekļu Ls 400 000 apgūšanas grafikā 2008. – 

2009.gadiem. 

 

7.§ 

PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTU „LUBĀNAS PILSĒTAS 

KLUBA ĒKAS REKONSTRUKCIJA” UN „MEIRĀNU TAUTAS NAMA 

REKONSTRUKCIJA” ĪSTENOŠANAI 

Ziņo: I.Logina 

 

Pamatojoties uz Lubānas novada domes sēdes lēmumiem (25.09.2008., Protokols 

Nr.11, 3.§ un 30.10.2008., Protokols Nr.12, 4.§) par piedalīšanos ES atklātu projektu 

konkursos ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” tika iesniegti projektu 

pieteikumi un saņemts atbalsts projektiem „Lubānas pilsētas kluba ēkas 

rekonstrukcija” LVL 110 675 un „Meirānu tautas nama rekonstrukcija” LVL 165 200.   

Sakarā ar to, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir samazinājusies par 

LVL 193 402, projektu realizēšanai trūkst finansējuma 150 000 tūkstošu latu apmērā. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.8 no 28.09.2009., 2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Jānis Siksalietis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Ņemt aizņēmumu no Valsts kases uz 12 (divpadsmit) gadiem ar Valsts kases 

noteikto 5 procentu likmi sekojošu ES finansēto projektu realizēšanai: 



1. „Lubānas pilsētas kluba ēkas rekonstrukcija” LVL 60 000 (sešdesmit tūkstoši 

latu); 

2. „Meirānu tautas nama rekonstrukcija” LVL 90 000 (deviņdesmit tūkstoši 

latu). 

Kopā LVL 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši latu). 

Plānotais atliktais pamatsummas maksājums 2 (divi) gadi un 2 (divi) mēneši: 

pamatsummas atmaksu sākot ar 2012. gada janvāra mēnesi, pilnīgu atmaksu 

veicot līdz 2021.gada 20.decembrim. 

Aizņēmuma pamatsummu un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši pievienotajam aizņēmuma atmaksas 

grafikam. 

 

8.§ 

PAR PASTĀVĪGI DARBOJOŠĀS KOMISIJAS ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU 

NOVĒRTĒŠANAI UN NORAKSTĪŠANAI IZVEIDOŠANU 

Ziņo: I.Logina 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 15.11.2005.noteikumiem Nr.867 „Kārtība, kādā budžeta 

iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un nolūkā nodrošināt kontroli par 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 neuzskaitītus objektus; 

1.2. Iekļaujot bilancē bez atlīdzības saņemtus ilgtermiņa ieguldījumus. 

2. Ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanai no uzskaites tos likvidējot. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.8 no 28.09.2009., 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Jānis Siksalietis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Izveidot pastāvīgi darbojošos komisiju ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanai vai 

norakstīšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs 

Komisijas locekļi:  pašvaldības attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis; 

    Finanšu komitejas loceklis Ilgonis Losāns. 

 

 

9.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS 

SKOLOTĀJAS LĪGAS ŪDRES MĀCĪBU MAKSAS SEGŠANAI AUGSTSKOLĀ 

Ziņo: T.Salenieks 

 

Izskata Līgas Ūdres 08.09.2009. iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/341, 09.09.2009.), par 

studiju finansēšanas līguma laušanu un mācību maksas neatmaksāšanu. Izvērtējot 

Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz 2007.gada 16.oktobra MK Noteikumiem Nr.699 „Par Madonas 

rajona Lubānas novada izveidošanu” un sakarā ar to, ka Lubānas novada pašvaldība 

ir Indrānu pagasta padomes saistību pārņēmēja,  



atklāti balsojot ar 8 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte 

Kotāne, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Jānis Siksalietis), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – 4 (Līga Špune, Māris Valainis, Rudīte Kolāte, Inese 

Lībere),  

n o l e m j : 

1. Lauzt 2007.gada 18.oktobrī noslēgto Studiju finansēšanas līgumu starp 

Indrānu pagasta padomi un Līgu Ūdri. 

2. Nepieprasīt mācību maksas atmaksu no Līgas Ūdres par 2008.gada pavasara 

un rudens semestriem, kā arī par 2009.gada pavasara semestri. 

 

 

10.§ 

PAR RĪCĪBU AR PAŠVALDĪBAS KUSTAMO MANTU – „LUBĀNAS 

VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA” AUTOMAŠĪNAS UAZ 29629 

PĀRDOŠANU 

Ziņo: J.Mitjakovs 

 

Iepazīstas ar pašvaldības iestādes „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

direktores Ineses Līberes iesniegumu 22.09.2009, Nr.150 par operatīvā transporta 

– automašīnas UAZ 39629, reģistrācijas Nr.DT1970, pārdošanu. Automašīnas 

izlaiduma gads-1999., nobraukums 61000 km, vieglā speciālā, neatliekamā 

medicīniskā palīdzība, nav tehniskās apskates. Automašīna nav nepieciešama 

„Lubānas veselības un sociālās aprūpes centram”, ne arī citām pašvaldības 

iestādēm savu funkciju veikšanai, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas 

atsavināšanas likuma 37.panta (1) daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejas sēdes (Protokols Nr.5, 28.09.2009., 4.§), Finanšu 

komitejas sēdes (Protokols Nr.8, 28.09.2009., 5.§) lēmumiem,   

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, 

Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Jānis Siksalietis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Pārdot Lubānas novada pašvaldības iestādes „Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centrs” neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvo automašīnu 

– UAZ 29629, reģistrācijas Nr.DT1970, par brīvu cenu. 

2. Pārdošanas cenu noteikt Ls 650,00 (seši simti piecdesmit lati). 

3. Sludinājumu par mantas pārdošanu ievietot laikrakstā „Lubānas Ziņas”, 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.lubana.lv un sludinājumu 

www.ss.lv  interneta mājas lapā. 

4. Automašīnu pārdot ne ātrāk kā piecas dienas pēc sludinājuma publicēšanas 

laikrakstā „Lubānas Ziņas”. 

 

11.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

Ziņo: A.Ozoliņa 

1. Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam. 

Izskata pilnvarotās personas 2009.gada 21.septembra iesniegumu (23.09.2009., Reģ. 

Nr.1-22/367) par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam. Izvērtējot Lubānas novada 

domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, sakarā ar to, ka 

pašvaldības teritorijā ir divi īpašumi ar vienādu nosaukumu, pamatojoties uz likuma 

http://www.lubana.lv/
http://www.ss.lv/


„Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta 2.daļu, kur teikts, ka 

nosaukumus viensētām, zemesgabaliem un ēkām piešķir attiecīgās pašvaldības dome, 

pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 

5.punktu, kur teikts, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, ņemot 

vērā pilnvarotās personas iesniegumu, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (28.09.2009., Protokols Nr.5, 6.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru:7058-005-0067 mainīt 

nosaukumu un adresi: no „Liedzemnieki” uz „Liedzemnieku mājas”, Indrānu 

ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830. 

 

2. Par zemesgabala „Vecbļodāri 1” pievienošanu. 

 

Izskata personas 10.09.2009. iesniegumu (11.09.2009., Reģ. Nr.1-22/345) par 

zemesgabala „Vecbļodāri 1” pievienošanu saimniecībai „Vecbļodāri”. 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 personas 

iesniegumu, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(28.09.2009., Protokols Nr.5, 6.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Saimniecības „Vecbļodāri 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes 

vienības: kadastra numurs: 7058-016-0246, 2,8 ha; kadastra numurs: 7058-004-

0171, 1,3 ha; kadastra numurs: 7058-005-0117, 1,0 ha; kadastra numurs: 7058-

006-0099, 6,7 ha, pievienot pie personai piederošā nekustamā īpašuma 

„Vecbļodāri”, kadastra numurs pamatgabalam: 7058-017-0005, noteikt 

lietošanas mērķi: lauksaimniecības zeme (kods:0101). 

 

3. Par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai. 

Izskata personas 10.09.2009. iesniegumu (10.09.2009., Reģ. Nr.1-22/343) par 

platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai saimniecībai „Jaunītes 2”. Izvērtējot 

informāciju un pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatās” 15.pantu, ņemot vērā personas iesniegumu, saskaņā ar Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejas sēdes (28.09.2009., Protokols Nr.5, 6.§, 3.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  



n o l e m j : 

noteikt ēku un būvju „Jaunītes 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā īpašuma 

tiesību nostiprināšanai nepieciešamo zemes platību – 0,35 ha; 

mainīt adresi un nosaukumu no „Jaunītes 2” uz „Jaunīšu mājas”, Indrānu 

ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830. 

 

4. Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei saimniecībai „Vecbļodāri”. 

 

Izskata personas 11.09.2009. iesniegumu (11.09.2009., Reģ. Nr.1-22/345) par 

samaksas samazinājumu izpērkamajām zemes vienībām saimniecībai „Vecbļodāri”. 

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 personas darba stāžu lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos, darbu 

zemnieku saimniecībā, zemes lietošanas ilgumu, ņemot vērā to, ka ģimenē ir  

nepilngadīgi bērni, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (28.09.2009., Protokols Nr.8, 

6.§),  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

noteikt samaksas samazinājumu personai, par izpērkamo zemi „Vecbļodāri”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-

016-0246, 2,8 ha; zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-004-0171, 1,3 ha; 

zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-005-0117, 1,0 ha; zemes vienība ar 

kadastra numuru: 7058-006-0099, 6,7 ha,  

sakarā ar darba stāžu lauksaimniecības un mežsaimniecības 

uzņēmumos, darbu zemnieku saimniecībā - 17 pilni gadi, noteikt 

samaksas samazinājumu 25% apmērā,  

par zemes lietošanas ilgumu no 2004.gada 22.oktobra – pilni 4 gadi – 

noteikt samaksas samazinājumu - 8% apmērā, 

ņemot vērā to, ka ģimenē ir x nepilngadīgi bērni – noteikt samaksas 

samazinājumu 17% apmērā, 

noteikt kopējo samaksas samazinājumu 50% apmērā. 

 

 

12.§ 

PAR INDRĀNU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU 

Ziņo: E.Rēvelis 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 

Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13. punktu,  

saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (28.09.2009., Protokols 

Nr.5, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 



1. Apstiprināt Indrānu pagasta teritorijas plānojumu (2007.-2019.) un izdot 

saistošos noteikumus Nr.21 „Indrānu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

2. Lēmumu par saistošo noteikumu izdošanu publicēt laikrakstos „Lubānas 

Ziņas” un „Latvijas Vēstnesis” un ievietot pašvaldības mājas lapā 

www.lubana.lv . 

3. Lēmumu pēc parakstīšanas nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai.   

 

13.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVI VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTA 

MADONAS STRUKTŪRVIENĪBAS KONSULTATĪVAJĀ PADOMĒ 

Ziņo: J.Mitjakovs 

Izskata Valsts probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības iesniegumu 

23.09.2009, Nr.4800-1.15/NOS/928 par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Valsts 

probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības konsultatīvajai padomei.  

Lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības 

konsultatīvās padomes turpmāko darbību pēc valstī pabeigtās administratīvi 

teritoriālās reformas un, saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 19. un 21. pantu, 

kā arī saskaņā ar 2007.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.402 „Kārtība, 

kādā sasauc Valsts probācijas dienesta konsultatīvo padomju sēdes un organizē 

padomju darbu, kā arī pieaicina citu institūciju pārstāvjus” 9.punktu, saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (28.09.2009., Protokols Nr.5, 5.§) 

lēmumu,  

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Pilnvarot domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku pārstāvēt Lubānas novada 

pašvaldību Valsts probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības 

konsultatīvajā padomē. 

 

Deputāti Rudīte Kolāte un Jānis Siksalietis nepiedalās 14.§ jautājuma izskatīšanā. 

 

14.§ 

PAR KULTŪRAS IESTĀŽU DARBA REORGANIZĀCIJU UN KULTŪRAS 

DARBA ORGANIZATORU NOVADĀ 

Ziņo: L.Ozoliņa, I.Kraukle 

  

Deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laila Ozoliņa 

iepazīstina deputātus ar Lubānas novada kultūras iestāžu reorganizēšanas un darba 

optimizēšanas modeļa, komitejā izstrādāto, projektu. Sniedz ieskatu par jautājumiem, 

kas risināti apmeklētajā Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras sanāksmes 

gaitā, Latviešu biedrības namā, Rīgā. Ņemot vērā sanāksmē apspriestos jautājumus, 

izkristalizējusies nepieciešamība reorganizēt esošās kultūras iestādes novadā, kā arī  

pēc kultūras darba organizatora amata novadā. Šim amatam komiteja vienbalsīgi 

izvirzījusi Lubānas kultūras nama režisori Ilzi Kraukli. 

Režisore Ilze Kraukle iepazīstina deputātus ar savu redzējumu novada kultūras dzīves 

organizēšanā.  

http://www.lubana.lv/


Priekšsēdētājs Tālis Salenieks iesaka izstrādāt nolikumu novada kultūras centram un 

līdz 2009.gada beigām neveidot jaunu štatu vienību sarakstā. Šo jautājumu atkārtoti 

skatīt pie 2010.gada novada domes amatpersonu un pašvaldības darbinieku štatu 

saraksta un amatalgu apstiprināšanas.  

Jautājums skatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē (23.09.2009., Protokols 

Nr.5, 3.§, 4.§). 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte 

Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta 

Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Izvirzīt Ilzi Kraukli, Lubānas kultūras nama režisori, novada kultūras darba 

organizatora amatam ar 2010.gadu. 

2. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam līdz 10.11.2009. izstrādāt un sagatavot 

nolikumu novada kultūras centra darbībai.  

 

15.§ 

PAR NOVADA SIMBOLIKU 

Ziņo: L.Ozoliņa 

 

Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (23.09.2009., Protokols Nr.5, 

5.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

1. Izveidot Lubānas novada logo. 

2. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam sagatavot skiču konkursa nolikuma 

projektu līdz nākošajai domes sēdei. 

 

 

16.§ 

PAR KOORDINATORU X SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU 

SVĒTKIEM 

Ziņo: L.Ozoliņa 

 

Ņemot vērā Valsts izglītības satura centra vēstuli pašvaldībai 02.09.2009, Nr.1-10/714 

par atbildīgā personas – koordinatora deleģēšanu un saskaņā ar Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas sēdes (23.09.2009., Protokols Nr.5, 9.§) lēmumu, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav,  

n o l e m j : 

Apstiprināt Ivetu Peilāni, vidusskolas direktora vietnieci ārpusklases darbā, par 

X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru Lubānas novadā. 



17.§ 

IESNIEGUMI 

Ziņo: T.Salenieks 

 

 1. Par telpu nomu. 

   

Izskata S.D. Stalbovas, 16.09.2009. iesniegumu (16.09.2009., Reģ.Nr.1-22/362) par 

pašvaldībai piederošā īpašuma telpas, Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas 

novadā, piešķiršanu frizētavas atvēršanai. Sakarā ar izveidojušos situāciju uz šo brīdi 

(pašvaldībai piederošā ēka Oskara Kalpaka ielā 4 ir nodegusi), ņemot vērā Attīstības 

un komunālo jautājumu komitejas sēdes (28.09.2009., Protokols Nr.5, 8.§, 2.p.) 

lēmumu, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Māris 

Valainis), 

n o l e m j : 

Slēgt termiņa telpu nomas līgumu ar S. D. Stalbovu par telpas Oskara Kalpaka 

ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, izmantošanu frizētavas izvietošanai. 

 

2. Par telpu nomu  

   

Izskata I. Bidiņas 25.09.2009. iesniegumu (28.09.2009., Reģ.Nr.1-22/468) par 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas, Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas 

novadā, piešķiršanu skaistumkopšanas studijas atvēršanai. Izvērtējot esošo brīvo telpu 

iespējamos variantus, tiek piedāvāta telpa Oskara Kalpaka ielā 2. Jautājums izskatīts 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdē (28.09.2009., Protokols Nr.5, 8.§, 

3.p.). 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Māris Valainis), “PRET” – nav, 

“ATTURAS” – nav, 

n o l e m j : 

1. Piedāvāt I. Bidiņai nomāt telpas Oskara Kalpaka ielā 2, skaistumkopšanas 

studijas izvietošanai. 

2. Slēgt termiņa telpu nomas līgumu.  

 

3. Par telpu nomu  

   

Izskata Sociālā dienesta vadītājas Andras Pličas 28.09.2009. iesniegumu Nr.10-

13.2/256 (30.09.2009., Reģ.Nr.1-14/451) par telpu piešķiršanu dienesta vajadzībām. 

Sakarā ar notikušo ugunsgrēku pašvaldībai piederošā ēkā Oskara Kalpaka ielā 4, kur 

ar 18.06.2009., Protokols Nr.6, sēdes 3.§ lēmumu bija ierādītas telpas Sociālajam 

dienestam, ir nepieciešamas jaunas telpas. Jautājums skatīts Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdē (28.09.2009., Protokols Nr.5, 8.§, 1.p.) kur pieņemts 

lēmums ierādīt telpas ēkā Oskara Kalpaka ielā 2. 

Deputāte Rudīte Kolāte ierosina izmantot vienu telpu Tilta ielā 5, otrajā stāvā, lai tur 

varētu uzglabāt pārtiku.  

Deputāti ierosina apģērbu un citu mantu uzglabāšanai izmantot PII „Rūķīši” 

neizmantotās telpas vai meklēt citus variantus.  



 Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieņemts.    

 

Sēdi slēdz plkst.19,00 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs       /paraksts/                              Tālis Salenieks 

 

Sēdes protokolists                                     /paraksts/                                 Diāna Krieva 

 

 

 


