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ĀRKĀRTAS 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Lubānā 

07.12.2017.                                                                                                                        Nr.15    
 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

Sēdi vada                              Tālis Salenieks- domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs,  

Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa      

Sēdē nepiedalās deputāti     Māris Valers- aizņemts pamatdarbā, 

  Sandra Valaine- komandējumā pamatdarbā 

                                                                

Uzaicināti administrācijas darbinieki    Ivars Bodžs- izpilddirektors 

                                                                 Egils Rēvelis – attīstības daļas vadītājs 

Sēdi protokolē  Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja                                              

 

Darba kārtībā: 

1. Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 

42373:1; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā 

atjaunošana" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

2. Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 

423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" apstiprināšanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

 

 

 

1.§ 

Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 

42373:1; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" 

apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo Egils Rēvelis 

 

ELFLA ir izsludinājusi ES fondu atklāto projektu iesniegumu konkursu Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" 

ietvaros 4.3. apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā", ceturto kārtu.  

Lubānas novada pašvaldībai ir izstrādāts projekta iesniegums „Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:1; 42373:02; 42373:03; 42373:04 

Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana”. Projekta ietvaros ir plānots veikt 

ieguldījumu Lubānas novada Indrānu pagasta meliorācijas sistēmas atjaunošanā 4853 m 

kopgarumā. Paredzēts veikt esošā atklātā tipa grāvja pārtīrīšanu 16827 m3 apjomā, veikt 

grāvja nostiprināšanas darbus, lai samazinātu krastu un gultnes eroziju, nojaukt bebru 

aizsprostus, pārbūvēt esošās caurtekas 68 m garumā, atjaunot 71 gab. drenu iztekas un 

izbūvēt sedimentācijas baseinu. 

Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām 

izmaksām. Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības 
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attīstību un meža ražības paaugstināšanu - uzlabojot meliorācijas sistēmas kvalitāti Lubānas 

novada Indrānu pagastā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 154856,46, tai 

skaitā publiskais finansējums EUR 139370,81, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā no 

attiecināmajām izmaksām – EUR 15485,65 apmērā. 

Pamatojoties uz MK noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos 

aktīvos” 4.3. apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvertajām prasībām, kas nosaka, ka līdz ar projekta pieteikumu 

jāiesniedz Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu 

saistīto saistību uzņemšanos: 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Iesniegt projekta iesniegumu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas ar kadastra Nr. 42373:1; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada 

Indrānu pagastā atjaunošana” ELFLA organizētā atklātā projektu konkursā 

4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" ietvaros 4.3. apakšpasākumā "Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā", 

ceturtās kārtas ietvaros ar projekta kopējām attiecināmām izmaksām EUR 154856,46;  

2. Nodrošināt projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar 

kadastra Nr. 42373:1; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā 

atjaunošana" līdzfinansējuma daļas nodrošināšanu 10 % apmērā no attiecināmajām 

izmaksām - EUR 15485,65 apmērā. 

 

2.§ 

Par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 

423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" apstiprināšanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo Egils Rēvelis 

 

ELFLA ir izsludinājusi ES fondu atklāto projektu iesniegumu konkursu Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" 

ietvaros 4.3. apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā", ceturto kārtu.  

Lubānas novada pašvaldībai ir izstrādāti projektu iesniegumi „Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu 

pagastā atjaunošana”. Projekta ietvaros ir plānots veikt ieguldījumu Lubānas novada 

Indrānu pagasta meliorācijas sistēmas atjaunošanā 1100 m garumā. Paredzēts veikt esošā 

atklātā tipa grāvja pārtīrīšanu 4528 m3 apjomā, veikt grāvja nostiprināšanas darbus, lai 

samazinātu krastu un gultnes eroziju, pārbūvēt esošo caurteku 12 m garumā, atjaunot 16 gab. 

drenu iztekas un izbūvēt sedimentācijas baseinu. 

Paredzētais ELFLA līdzfinansējums sastāda 90% no projekta attiecināmajām 

izmaksām. Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības 

attīstību un meža ražības paaugstināšanu - uzlabojot meliorācijas sistēmas kvalitāti Lubānas 

novada Indrānu pagastā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 39503,88, tai skaitā 

publiskais finansējums EUR 35553,49, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā no 

attiecināmajām izmaksām – EUR 3950,39 apmērā. 
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Pamatojoties uz MK noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas 

Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos 

aktīvos” 4.3. apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” ietvertajām prasībām, kas nosaka, ka līdz ar projekta pieteikumu 

jāiesniedz Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projektu 

īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos: 

 

 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

3. Iesniegt projekta iesniegumu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja 

ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” ELFLA 

organizētā atklātā projektu konkursā 4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" ietvaros 

4.3. apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā", ceturtās kārtas ietvaros ar projekta kopējām attiecināmām 

izmaksām EUR 39503,88; 

4. Nodrošināt projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja 423721:02 atjaunošana 

Lubānas novada Indrānu pagastā" līdzfinansējuma daļas nodrošināšanu 10 % apmērā no 

attiecināmajām izmaksām - EUR 3950,39 apmērā. 

 

 

Sēde slēgta: plkst.10.30 

 

 

Sēdes vadītājs,  

pašvaldības domes priekšsēdētājs      Tālis Salenieks 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada 7.decembrī 
 

 

Protokolēja         Sandra Līcīte 

 


