LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830
Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Lubānā
2012.gada 27.augustā
Nr.9
Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS
Protokolē kancelejas vadītāja Mārīte KOTĀNE
Piedalās 12 deputāti - Tālis SALENIEKS, Ilgonis LOSĀNS, Ilze KRAUKLE, Mārīte KOTĀNE,
Inese LĪBERE, Līga ŠPUNE, Anita SLUCKA, Iveta PEILĀNE, Guntis KLIKUČS,
Māris VALAINIS, Rudīte KOLĀTE;
administrācija: izpilddirektors Ivars BODŽS
Nepiedalās 1 deputāts - Juris MITJAKOVS, aizĦemts pamatdarbā
Uzaicināti: bāriĦtiesas locekĜa kandidāte Agita SEMJONOVA
bāriĦtiesas priekšsēdētāja Dace KěAVIĥA
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par aktualitātēm pašvaldības darbā
2. Par bāriĦtiesas locekĜa ievēlēšanu
3. Par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 05.07.2012. vēstuli Nr.1-5/1384
4. Par bāriĦtiesas priekšsēdētājas Daces KĜaviĦas atbilstību ieĦemamajam amatam
5. Par administratīvās komisijas locekĜa ievēlēšanu
6. Par grozījumiem 2012.gada pašvaldības budžetā
7. Par papildus finansējumu ielu gaismas rekonstrukcijai Meirānu un Rugāju ielās, Lubānā
8. Par projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā” sadārdzinājuma finansēšanu
9. Par nepilnu klašu komplektiem Meirānu Kalpaka pamatskolā 2012./2013.mācību gadā
10. Par 10., 11. un 12.klašu skolēnu skaitu Lubānas vidusskolā 2012./2013.mācību gadā
11. Par grozījumiem Lubānas vidusskolas nolikumā
12. Par grozījumiem Lubānas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumos
13. Par īres līguma pagarināšanu ar Andri Stafecki
14. Par īres līguma pārslēgšanu ar īrnieka pilngadīgu ăimenes locekli- Arni Rebli, sakarā ar īrnieka
nāvi
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.5, Oskara Kalpaka ielā 14, Lubānā, Lubānas
novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, atsavināšanu un nosacītās cenas
noteikšanu
16. Par zemes jautājumiem
17. Par adrešu piešėiršanu
18. Par Rudens gadatirgus organizēšanu
19. Par domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka ikgadējo atvaĜinājumu
20. Par grozījumiem 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 10.§) nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba
samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas
novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”
21. Iesniegumi
21.1. Par finansējumu LU Latvijas vēstures institūta Lubāna izpētes arheoloăiskajai
ekspedīcijai;
21.2. Par finansējumu Gavaru ăimenes dalībai LNT šovā „Dziedošās ăimenes”
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22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Grantskalni”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu
23. Par objektu saraksta apstiprināšanu valsts piešėirtās mērėdotācijas autoceĜiem/ielām izlietošanai
2012.gadā
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks izsaka priekšlikumu papildināt izsludināto domes sēdes
darba kārtību ar papildus jautājumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta
zemesgabala „Grantskalni”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātu
apstiprināšanu”, jo līdz darba kārtības izsludināšanas dienai maksājums pašvaldībā par minēto
īpašumu nebija veikts.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns,
Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere,
Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Māris Valainis) PRET – nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
Papildināt domes sēdes izsludināto darba kārtību ar jautājumu „Par pašvaldības nekustamā
īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „Grantskalni”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu ”, izskatot to kā sēdes darba kārtības 22.punktu.
1.§
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
ZiĦo I.Bodžs
Izpilddirektors Ivars Bodžs sniedz informāciju par jūlija domes sēdē pieĦemto lēmumu izpildi un
citām aktivitātēm pašvaldības darbā kopš iepriekšējās domes sēdes.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns,
Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere,
Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Māris Valainis) PRET – nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
PieĦemt zināšanai pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža pārskatu par iepriekšējās domes
sēdes lēmumu izpildi.
Pārskats uz 1 lapas 1.pielikumā.
2.§
Par bāriĦtiesas locekĜa ievēlēšanu
ZiĦo Tālis Salenieks
Ar domes lēmumu 2012.gada 28.jūnijā (prot.Nr.6; 11.§) atbrīvota viena no Lubānas novada
bāriĦtiesas loceklēm, bet, saskaĦā ar LR „BāriĦtiesas likuma” 9.panta (1) punktu, bāriĦtiesā jābūt
ne mazāk kā trīs bāriĦtiesas locekĜiem un tos ievēlē pašvaldības dome uz pieciem gadiem.
ĥemot vērā Attīstības komitejas (22.08.2012., protokols Nr.5, 1.§) priekšlikumu no divām
kandidatūrām (Agita Semjonova, Jānis KaĜiĦičs) izvirzīt izskatīšanai domes sēdē
Agitas
Semjonovas iesniegumu (reă.03.07.2012. Nr.1-22/85), par viĦas kandidatūras bāriĦtiesas locekĜa
amatam izskatīšanu. Pašlaik A.Semjonova strādā Lubānas novada sociālajā dienestā par sociālo
darbinieci, kā arī studē Baltijas Psiholoăijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāles vakarā
nodaĜas 1.kursa pilna laika otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
„Sociālais darbs” profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. A.Semjonova ir ieguvusi pirmā līmeĦa
profesionālo augstāko izglītību- jurista palīgs.
Uzaicinātā bāriĦtiesas locekĜa kandidāte Agita Semjonova par savas kandidatūras
pieteikšanu deputātiem sniedz sekojošu paskaidrojumu – kā Lubānas novada Meirānu ciema
iedzīvotāja viĦa pārzina vietējo ăimeĦu dzīves apstākĜus un tāpēc, kĜūstot par bāriĦtiesas locekli,
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spētu sniegt informāciju un izteikt savu viedokli lēmumu pieĦemšanas gaitā. Pretendentei ir vēlme
arī nostiprināt praksē un papildināt iegūtās teorētiskās zināšanas juridiskajos jautājumos.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns,
Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere,
Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Māris Valainis) PRET – nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
Ievēlēt par Lubānas novada bāriĦtiesas locekli Agitu Semjonovu, deklarētā dzīvesvieta
„UpmaĜi”, Indrānu pag., Lubānas novads.
3.§
Par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 05.07.2012. vēstuli Nr.1-5/1384
ZiĦo I.Bodžs, T.Salenieks
T.Salenieks paskaidro, ka jautājums darba kārtībā iekĜauts, jo 05.07.2012. vēstulē Nr.15/1384 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija atkārtoti lūgusi domi izvērtēt bāriĦtiesas darbu
un priekšsēdētājas Daces KĜaviĦas spējas turpmāk veikt amata pienākumus. Vēstulē norādīts arī, ka
2011.gada 7.jūnijā inspekcijas veiktās pārbaudes aktā konstatētie trūkumi gada laikā novērsti tikai
daĜēji.
Ar mērėi gūt informāciju par bāriĦtiesas darbu 2011.gadā šī gada 29.marta domes sēdes
darba kārtībā tika iekĜauts jautājums „Par bāriĦtiesas darbu 2011.gadā”. Iepazīstoties ar bāriĦtiesas
priekšsēdētājas Daces KĜaviĦas ziĦojumu, deputātiem neradās pilnīgs priekšstats par veikto darbu
2011.gadā un tika uzdots priekšsēdētājai sagatavot pārskatu, balstītu uz faktu analīzi, kas sniegtu
pilnīgu un patiesu priekšstatu par iestādes darbu. Šāds pārskats domei netika iesniegts.
I.Bodžs iesaka divus priekšlikumus jautājuma tālākā virzībā:
1. lemt par Daces KĜaviĦas atbrīvošanu no bāriĦtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu
pildīšanas šajā sēdē,
2. atlikt lēmuma pieĦemšanu uz septembra domes sēdi.
Dome uzklausa uzaicināto bāriĦtiesas priekšsēdētāju D.KĜaviĦu.
IzĦemot rakstveidā pašvaldībai iesniegto paskaidrojumu par Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas 05.07.2012. vēstulē Nr.1-5/1384 minētajiem trūkumiem, Dace KĜaviĦa
sīkākus paskaidrojumus par aizbildnības, aizgādības un citām lietām un dokumentiem nesniedz.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, , Ilze Kraukle,
Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis
Klikučs, Māris Valainis) PRET –nav, ATTURAS -nav,
n o l e m j:
PieĦemt zināšanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu (05.07.2012.
vēstule Nr.1-5/1384) par Lubānas novada bāriĦtiesas bezdarbību.
Sakarā ar izpilddirektora I.Bodža ierosinājumu izskatīt jautājumu par Daces KĜaviĦas
atbrīvošanu no bāriĦtiesas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas domes priekšsēdētājs
T.Salenieks iesaka papildināt domes sēdes darba kārtību ar šo jautājumu.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, , Ilze Kraukle,
Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis
Klikučs, Māris Valainis) PRET – nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Papildināt izsludināto domes sēdes darba kārtību ar jautājumu „Par bāriĦtiesas
priekšsēdētājas Daces KĜaviĦas atbilstību ieĦemamajam amatam”, izskatīt šo jautājumu kā 4.darba
kārtības punktu.
3

4.§
Par bāriĦtiesas priekšsēdētājas Daces KĜaviĦas atbilstību ieĦemamajam amatam
T.Salenieks
Izpilddirektora I.Bodža ieteikumus lemt par Daces KĜaviĦas atbilstību ieĦemamajam
amatam šajā sēdē vai arī izskatīt šo jautājumu septembra domes sēdē priekšsēdētājs T.Salenieks
deputātiem formulē viedokli izteikt balsojot priekšlikumu kārtībā:
par 1.priekšlikumu – atbrīvot Daci KĜaviĦu no ieĦemamā amata,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, , Ilze Kraukle,
Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis
Klikučs, Māris Valainis) PRET –1 (Mārīte Kotāne) ATTURAS -1 (Ilgonis Losāns),
n o l e m j:
1. Atcelt Daci KĜaviĦu, personas kods xxxxxx,
priekšsēdētājas amata ar 2012.gada 27.augustu.

no Lubānas novada bāriĦtiesas

2. Lēmumu nosūtīt Dacei KĜaviĦai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.
Izvērsts lēmums uz 7 lapām protokola 2.pielikumā.
5.§
Par administratīvās komisijas locekĜa ievēlēšanu
ZiĦo Tālis Salenieks
Ar domes sēdes lēmumu 2012.gada 31.maijā (Protokols Nr.5; 16.§ 2.punkts) no
Administratīvās komisijas locekĜa pienākumu veikšanas tika atbrīvota Skaidra Bodniece. SaskaĦā ar
Administratīvās komisijas nolikuma (apst.30.10.2008, prot. Nr. 12, 13.§.) 2.1.punktu, kur noteikts,
ka komisijas sastāvā ir 5 komisijas locekĜi, un 1.3.punktu, kur noteikts, ka „komisijas vārdisko
sastāvu nosaka un apstiprina dome uz savas darbības pilnvaru laiku”, nepieciešams ievēlēt jaunu
Administratīvās komisijas locekli.
2012.gada 21.augustā saĦemts JāĦa Solzemnieka iesniegums (Reă. Nr. 1-22/115;
21.08.2012.), kurā viĦš izsaka savu piekrišanu būt par administratīvās komisijas locekli un
apliecina, ka amata ieĦemšanai šėēršĜi nepastāv.
ĥemot vērā Attīstības komitejas (22.08.2012., protokols Nr.5, 4.§) sēdes lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns,
Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere,
Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Māris Valainis) PRET – nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Ievēlēt par Lubānas novada Administratīvās komisijas locekli Jāni Solzemnieku, dzīvo
„Rozas”,Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
6.§
Par grozījumiem 2012.gada pašvaldības budžetā
ZiĦo Tālis Salenieks
Sakarā ar valsts budžeta transfertu maksājumu un ziedojumu saĦemšanu, papildus līdzekĜu
nepieciešamību atsevišėām pašvaldības iestādēm un pasākumiem, Ħemot vērā Finanšu komitejas
(22.08.2012.,protokols Nr.4, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, Atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Māris Valainis) PRET – nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
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1. Izdarīt grozījumus pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
2011.gada pašvaldības budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem
Lubānas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada
pašvaldības budžetu””.
2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1 saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2012.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības budžetu”” triju dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai
zināšanai;
2.2. saistošie noteikumi Nr.10 „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2012.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to parakstīšanas, tie brīvi pieejami pašvaldības administrācijas ēkā, un tie publicējami pašvaldības
mājas lapā internetā www.lubana.lv.
Saistošie noteikumi Nr.10 - 3.pielikumā.
7.§
Par papildus finansējumu ielu gaismas rekonstrukcijai Meirānu un Rugāju ielās, Lubānā
ZiĦo Ivars Bodžs
Š.g. augusta sākumā tika izsludināts iepirkums "Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānā
Meirānu un Rugāju ielās". Tajā piedalījās 2 pretendenti. No uzĦēmēju puses lielas intereses par
iepirkumu nebija, iespējams, tādēĜ, ka objekts ir mazs un vasarā būvnieki nodarbināti lielākos
objektos.
Ielu gaismu rekonstrukcijai Meirānu un Rugāju ielā pašvaldības budžetā bija ieplānoti Ls
8450.00, bet iepirkumā lētākais piedāvājums bija- Ls 11878.63, tātad projekta realizēšanai
nepieciešami papildus Ls 3428.63. Jālemj- vai meklējam budžetā papildus līdzekĜus šim mērėim vai
pārtraucam iepirkumu un sludinām jaunu. Tomēr nevaram būt pārliecināti, ka tas būs izdevīgāks.
Budžetā bija plānoti līdzekĜi notekgrāvju sistēmas remontiem Baložu un Lubānas ielā.
Tomēr šo darbu veikšanai plānotās naudas ir par maz.
ĥemot vērā Finanšu komitejas (22.08.2012.,protokols Nr.4, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns,
Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere,
Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Māris Valainis) PRET – nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Piešėirt ielu gaismu rekonstrukcijai Lubānā, Meirānu un Rugāju ielā papildus Ls 3428.63
(Trīs tūkstoši četri simti divdesmit astoĦi lati 63 santīmi) no budžetā notekgrāvju sistēmas
remontiem Baložu un Lubānas ielās paredzētajiem līdzekĜiem.
8.§
Par ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā”
sadārdzinājuma segšanu
ZiĦo: izpilddirektors Ivars Bodžs
Pamatojoties uz pašvaldības SIA „Lubānas KP” izsludināto iepirkumu projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” rezultātiem,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze
Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Māris
Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Nodrošināt finansējumu LVL 14912,65 (četrpadsmit tūkstoši deviĦi simti divpadsmit lati un
65santīmi) sadārdzinājuma segšanai SIA „Lubānas KP” realizētā ES Kohēzijas fonda projektā
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā”, Ħemot aizĦēmumu Valsts kasē.
5

9.§
Par nepilnu klašu komplektiem Meirānu Kalpaka pamatskolā 2012./2013.mācību gadā
ZiĦo A.Slucka
ĥemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.08.2012. protokols Nr.4, 5.§.2.p.) un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas sēdes (20.08.2012., protokols Nr.8; 2.§) lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
AtĜaut Meirānu Kalpaka pamatskolā 2012./2013.mācību gadā atvērt 4 nepilnu klašu
komplektus - apvienota 1.un 2.klase (7 izglītojamie), apvienota 5. un 6.klase (5 izglītojamie),
apvienota 7.un 8.klase (6 izglītojamie) un speciālā klase- 5 izglītojamie.
10.§
Par 10., 11. un 12.klašu skolēnu skaitu Lubānas vidusskolā 2012./2013.mācību gadā
ZiĦo A.Slucka
ĥemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.08.2012.,protokols Nr.4, 5.§.3. p.) un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas sēdes (20.08.2012., protokols Nr.8; 4.§) lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
1. AtĜaut Lubānas vidusskolā 2011./2012.mācību gadā veidot divas 11.klases ar kopējo skolēnu
skaitu 26 (divdesmit seši) un divas 12.klases ar kopējo skolēnu skaitu 28 (divdesmit astoĦi).
2. AtĜaut Lubānas vidusskolā 2011./2012.mācību gadā atvērt 10.klasi ar kopējo skolēnu skaitu
11 (vienpadsmit).
11.§
Par grozījumiem Lubānas vidusskolas nolikumā
ZiĦo Tālis Salenieks
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (20.08.2012., protokols Nr.8; 3.§)
lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Izdarīt grozījumus Lubānas vidusskolas nolikumā:
papildināt XV nodaĜu ar punktu 68.30 un izteikt to sekojoši: „68.30 Skolas ētikas kodekss.
Grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaĦojot ar pedagoăisko padomi”.
12.§
Par grozījumiem Lubānas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumos
ZiĦo Tālis Salenieks
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (20.08.2012., protokols Nr.8; 5.§)
lēmumu,
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze
Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Māris
Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Izdarīt grozījumus Lubānas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu 60.4.punktā:
aizstāt vārdus „administratīvo sodu” ar vārdiem „audzinoša rakstura sodu”.

13.§
Par īres līguma pagarināšanu ar Andri Stafecki
ZiĦo Ivars Bodžs
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka „pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības”, 14.panta otrās daĜas 3.punkts nosaka, ka „lai izpildītu savas
funkcijas pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo īpašumu”.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 2.daĜu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, otrās daĜas 3.punktu un Attīstības komitejas sēdes
(22.08.2012., protokols Nr.5, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Pagarināt dzīvojamās telpas Ozolu ielā 14-25 Lubānā, Lubānas novadā, īres līgumu ar Andri
Stafecki, deklarētā dzīvesvieta Ozolu 14-25, Lubānā, Lubānas nov., uz nenoteiktu laiku.

14.§
Par īres līguma pārslēgšanu ar īrnieka pilngadīgu
ăimenes locekli- Arni Rebli, sakarā ar īrnieka nāvi
ZiĦo Ivars Bodžs
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 2.daĜa nosaka, ka „Īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā kā arī dzīvesvietas maiĦas gadījumā pilngadīgs ăimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ăimenes locekĜi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamā telpas īres līguma noslēgšanu
ar viĦu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 2.daĜu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, otrās daĜas 3.punktu un Attīstības komitejas sēdes
(22.08.2012., protokols Nr.5, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Noslēgt ar Arni Rebli, Oskara Kalpaka ielā 14-5, Lubānā Lubānas nov., dzīvojamā telpas
Oskara Kalpaka ielā 14-5, Lubānā Lubānas novadā īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
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15.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.5, Oskara Kalpaka ielā 14, Lubānā,
Lubānas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, atsavināšanu un nosacītās
cenas noteikšanu
ZiĦo Ivars Bodžs
Divistabu dzīvoklis Oskara Kalpaka ielā 14-5, Lubānā, atrodas otrajā stāvā ar daĜējām
ērtībām (centralizētais ūdensvads un kanalizācija, vietējā krāsns apkure, elektroapgāde, savienotā
sanitārtehniskā telpa), ēkā, kura celta 1969.gadā, kopējā dzīvokĜa platība 44.7 m2, nekustamā
īpašuma kadastrālā vērtība uz 01.01.2012. - Ls 1601.77, atlikusī bilances vērtība uz 01.08.2012. Ls 604.39. DzīvokĜa īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā.
SaskaĦā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta (4) daĜas 5) punktu
un 5.panta (1) daĜu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2) punktu un 21.panta 17)
punktu un Attīstības komitejas sēdes (22.08.2012., protokols Nr.5, 8.§) lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
1. Saglabāt dzīvokli Nr.5, Oskara Kalpaka ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, pašvaldības
īpašumā un ierakstīt Zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā atsevišėu
dzīvokĜa īpašumu.
2. Atsavināt dzīvokli Nr.5, Oskara Kalpaka ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, pārdodot to
atklātā izsolē par latiem.
3. Apstiprināt objekta izsoles nosacīto cenu Ls 1750.00 (viens tūkstotis septiĦi simti piecdesmit
lati 00 santīmi), tajā skaitā atsavināšanas izdevumi 148.00 Ls .
4. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.
16.§
Par zemes jautājumiem
ZiĦo I.Bodžs
1. Par lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Lubānas KP” uz zemi Lubānas novada Lubānā,
Plostnieku ielā 5 un zemesgabala piekritību pašvaldībai
1. Izskata jautājumu par lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Lubānas KP” uz zemi Lubānas novada
Lubānā, Plostnieku ielā 5 un zemesgabala atzīšanu par pašvaldībai piekritīgo zemi.
2. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākĜus, konstatē:
2.1. nekustamais īpašums Lubānā, Plostnieku ielā 5 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 7013-005-0086, platība - 8600 m², īpašums nav reăistrēts zemesgrāmatā, zemes
gabals nav bijis iekĜauts Lubānas pilsētas zemes izpircēju reăistrā, patreizējais zemes lietotājs –
SIA „Lubānas KP” - pašvaldības statūtsabiedrība, ar Lubānas novada pašvaldības 2010.gada
28.septembra domes sēdes lēmumu, protokols Nr.10, 11.§ ēkām mainīta adrese no Meirānu iela
11 uz Plostnieku iela 5;
2.2. uz zemes gabala atrodas ēka – attīrīšanas stacija, kura ir SIA „Lubānas KP” tiesiskais valdījums
saskaĦā ar:
2.2.1. Lubānas pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr.1, 2.§ 5.p. par
pašvaldības uzĦēmumu apvienošanu, SIA „Lubānas KP” nekustamā īpašuma saraksta,
pamatkapitāla, statūtu un pārvaldes apstiprināšanu;
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2.2.2. pieĦemšanas – nodošanas aktu starp Lubānas pilsētas domi un SIA „Lubānas KP” 2004.gada
29.janvārī;
2.2.3. 2012.gada 14.augusta apliecinājumu Nr.1-07/38 par ēkas atrašanos SIA „Lubānas KP”
bilancē;
2.3. pašvaldības rīcībā nav informācijas zemes gabala Plostnieku ielā 5 piederību pēc stāvokĜa uz
1940.gada 21.jūliju;
2.4. uz zemesgabalu likumā noteiktajos termiĦos pieprasījumi un dokumenti zemes izpirkšanai par
samaksu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanai vai kompensācijas piešėiršanai saĦemti nav;
2.5. pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 2012.gada 27.jūnija
iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04/2798) par īpašumā par samaksu nodotajām zemes
vienībām, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētajām lietošanā
esošajām zemes vienībām, zemes gabalam Lubānā, Plostnieku ielā 5 reăistrēts statuss – zemes
lietojums, līdz ar to SIA „Lubānas KP” izbeidzamas lietošanas tiesības uz zemi.
3. Izvērtējot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta 2.daĜas 2.punktu /zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir privatizēti pašvaldības īpašuma objekti
vai citādi atsavinātas pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību ēkas (būves)/,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze
Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Māris
Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
1. izbeigt lietošanas tiesības SIA „Lubānas KP”, reăistrācijas numurs: 45403005405, uz zemi
Lubānā, Plostnieku ielā 5, kadastra numurs īpašumam: 7013-005-0086, platība – 8600 m²;
2. precizēt zemesgabala platību no 8600 m² uz 9099 m²;
3. Lubānas novada pašvaldībai, vienotais reăistrācijas numurs: 90000054159, juridiskā
adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemesgabals Lubānā, Plostnieku
ielā 5, kadastra numurs īpašumam: 7013-005-0086, platība - 9099 m²;
4. piedāvāt SIA „Lubānas KP” slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes gabalu
uz lietošanā bijušo zemi un sniegt motivētu atbildi rakstveidā līdz š.g. 1.decembrim.
5. Veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.
Valsts zemes dienesta (VZD) 27.06.2012. iesniegums Nr.2-04/2798 un dokumenti pie tā 4.pielikumā.
2. Par lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Lubānas KP” uz zemi Lubānas novada Lubānā,
Latgales ielā 40 un zemesgabala piekritību pašvaldībai
1. Izskata jautājumu par lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Lubānas KP” uz zemi Lubānas novada
Lubānā, Latgales ielā 40 un zemesgabala atzīšanu par pašvaldībai piekritīgo zemi.
2. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākĜus, konstatē:
2.1. nekustamais īpašums Lubānā, Latgales ielā 40 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 7013-002-0120, platība - 4417 m², īpašums nav reăistrēts zemesgrāmatā, zemes
gabals nav bijis iekĜauts Lubānas pilsētas zemes izpircēju reăistrā, patreizējais zemes lietotājs –
SIA „Lubānas KP” - pašvaldības statūtsabiedrība;
2.2. uz zemes gabala atrodas četras SIA „Lubānas KP” piederošas ēkas – garāža ar kadastra
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apzīmējumu: 7013-002-0120-001, garāža ar kadastra apzīmējumu: 7013-002-0120-002, sargu
māja ar kadastra apzīmējumu: 7013-002-0120-003, garāža ar kadastra apzīmējumu: 7013-0020120-004, saskaĦā ar:
2.2.1. Lubānas pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr.1, 2.§ 5.p. par
pašvaldības uzĦēmumu apvienošanu, SIA „Lubānas KP” nekustamā īpašuma saraksta,
pamatkapitāla, statūtu un pārvaldes apstiprināšanu;
2.2.2. pieĦemšanas – nodošanas aktu starp Lubānas pilsētas domi un SIA „Lubānas KP” 2004.gada
29.janvārī;
2.2.3. 2012.gada 14.augusta apliecinājumu Nr.1-07/36 par ēku atrašanos SIA „Lubānas KP”
bilancē;
2.3. pašvaldības rīcībā nav informācijas zemes gabala Latgales ielā 40 piederību pēc stāvokĜa uz
1940.gada 21.jūliju;
2.4. uz zemesgabalu Latgales ielā 40 likumā noteiktajos termiĦos pieprasījumi un dokumenti zemes
izpirkšanai par samaksu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanai vai kompensācijas piešėiršanai
saĦemti nav;
2.5. pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 2012.gada 27.jūnija
iesniegto informāciju, izejošā dokumenta Nr.2-04/2798, par īpašumā par samaksu nodotajām
zemes vienībām, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētajām
lietošanā esošajām zemes vienībām, zemes gabalam Lubānā, Latgales ielā 40 reăistrēts statuss –
zemes lietojums, līdz ar to SIA „Lubānas KP” izbeidzamas lietošanas tiesības uz zemi.
3. Izvērtējot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta 2.daĜas 2.punktu /zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir privatizēti pašvaldības īpašuma objekti
vai citādi atsavinātas pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību ēkas (būves)/,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
1. izbeigt lietošanas tiesības SIA „Lubānas KP”, reăistrācijas numurs: 45403005405, uz zemi
Lubānā, Latgales ielā 40, kadastra numurs īpašumam: 7013-002-0120, platība – 4417 m²;
2. Lubānas novada pašvaldībai, vienotais reăistrācijas numurs: 90000054159, juridiskā
adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemesgabals Lubānā, Latgales ielā
40, kadastra numurs īpašumam: 7013-002-0120, platība - 4417 m²;
3. piedāvāt SIA „Lubānas KP” slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes gabalu
uz lietošanā bijušo zemi un sniegt motivētu atbildi rakstveidā līdz š.g. 1.decembrim.
4. Veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.
Valsts zemes dienesta (VZD) 27.06.2012. iesniegums Nr.2-04/2798 un dokumenti pie tā 4.pielikumā.
3. Par lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Lubānas KP” uz zemi Lubānas novada Lubānā,
Krasta ielā 2, zemesgabala sadalīšanu divos atsevišėos īpašumos un zemesgabalu piekritību
1. Izskata jautājumu par lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Lubānas KP” uz zemi Lubānas novada
Lubānā, Krasta ielā 2, zemesgabala sadalīšanu divos atsevišėos īpašumos un zemesgabalu
piekritību, kā arī AS „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu reăiona, adrese: Aiviekste, Kalsnavas
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pagasts, Madonas novads, 2012.gada 24.augusta iesniegumu(reăistrēts pašvaldībā ar Nr.112/328) par valstij piekritīgo zemi.
2. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākĜus, konstatē:
2.1. nekustamais īpašums Lubānā, Krasta ielā 2 sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 7013-002-0097, platība - 1662 m², īpašums nav reăistrēts zemesgrāmatā, zemes
gabals nav bijis iekĜauts Lubānas pilsētas zemes izpircēju reăistrā, patreizējais zemes lietotājs –
SIA „Lubānas KP” - pašvaldības statūtsabiedrība;
2.2. uz zemes gabala atrodas AS „Latvenergo” piederoša ēka – transformatoru apakšstacija TP-4457
ar kadastra apzīmējumu: 7013-002-0097-001 un SIA „Lubānas KP” piederoša ēka – sūkĦu
stacija ar kadastra apzīmējumu: 7013-002-0097-002, saskaĦā ar:
2.2.1. Lubānas pilsētas domes 2004.gada 29.janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr.1, 2.§ 5.p. par
pašvaldības uzĦēmumu apvienošanu, SIA „Lubānas KP” nekustamā īpašuma saraksta,
pamatkapitāla, statūtu un pārvaldes apstiprināšanu;
2.2.2. pieĦemšanas – nodošanas aktu starp Lubānas pilsētas domi un SIA „Lubānas KP” 2004.gada
29.janvārī;
2.2.3. 2012.gada 14.augusta apliecinājumu Nr.1-07/37 par ēkas atrašanos SIA „Lubānas KP”
bilancē;
2.3. ar Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, protokols Nr.6, 10.§ 3.p. AS „Latvenergo”
transformatoru ēkai ar kadastra apzīmējumu: 7013-002-0097-001 piešėirta adrese: Krasta iela 2A;

2.4. pašvaldības rīcībā nav informācijas zemes gabala Krasta ielā 2 piederību pēc stāvokĜa uz 1940.gada
21.jūliju;

2.5. uz zemesgabalu Krasta ielā 2 likumā noteiktajos termiĦos pieprasījumi un dokumenti zemes
izpirkšanai par samaksu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanai vai kompensācijas piešėiršanai
saĦemti nav;
2.6. pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 2012.gada 27.jūnija
iesniegto informāciju, izejošā dokumenta Nr.2-04/2798, par īpašumā par samaksu nodotajām
zemes vienībām, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētajām
lietošanā esošajām zemes vienībām, zemes gabalam Lubānā, Krasta ielā 2 reăistrēts statuss –
zemes lietojums, līdz ar to SIA „Lubānas KP” izbeidzamas lietošanas tiesības uz zemi.
3. Izvērtējot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.¹ panta 2.daĜas 2.punktu /zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā
nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, ja uz šīs zemes ir privatizēti pašvaldības īpašuma objekti vai citādi atsavinātas pašvaldības vai
pašvaldības kapitālsabiedrību ēkas (būves)/, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 4.¹ daĜu /uz valsts vārda
Ekonomikas ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz
kuras atrodas akciju sabiedrības “Latvenergo” īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes
objekti un kura ir nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai/, saskaĦā ar MK noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.1.punktu /lietošanas mērėi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes

vienība vai zemes vienības daĜa/, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.panta 2.daĜu /nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos
piešėir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome/, 15.panta 1.daĜu

/nosaukumus
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administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem,
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešėir, maina vai apstiprina, ievērojot
Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ăeogrāfiskos,
vēsturiskos, sadzīves un citus apstākĜus/, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 8.punktu /apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome
vai tās pilnvarota institūcija piešėir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaĦā ar
teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu/, Ħemot vērā Lubānas
novada Lubānas pilsētas teritorijas plānojumu, saskaĦā ar AS „Sadales tīkli” ZiemeĜaustrumu
reăiona tehniskā vadītāja I.Sproăa iesniegumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
1. izbeigt lietošanas tiesības SIA „Lubānas KP”, reăistrācijas numurs: 45403005405, uz zemi
Lubānā, Krasta ielā 2, kadastra numurs īpašumam: 7013-002-0097, platība – 1662 m²,
2. no nekustamā īpašuma Krasta ielā 2 atdalīt zemesgabalu 350 m² platībā un atzīt šo zemi
par valstij piekrītošu - reăistrējamu zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas
ministrijas personā, piešėirt adresi: Krasta iela 2A, Lubāna, Lubānas novads, noteikt
lietošanas mērėi: ar maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maăistrālajiem
naftas, naftas produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistīto būvju,
ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas būvju apbūve (kods: 1201);
3. atlikušo zemesgabalu atzīt par Lubānas novada pašvaldībai, vienotais reăistrācijas numurs:
90000054159, juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrītošo zemi,
noteikt platību - 1920 m² platībā piešėirt adresi: Krasta iela 2, Lubāna, Lubānas novads,
noteikt lietošanas mērėi: rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūves zeme (kods:1001);
4. piedāvāt SIA „Lubānas KP” slēgt zemes nomas līgumu par zemesgabalu Krasta ielā 2 un sniegt
motivētu atbildi rakstveidā līdz š.g. 1.decembrim.
5. Veicot zemesgabalu instrumentālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.

Valsts zemes dienesta (VZD) 27.06.2012. iesniegumu Nr.2-04/2798 un dokumentus pie tā skatīt
4.pielikumā.
AS „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu reăiona, 2012.gada 24.augusta iesnieguma kopija(dokuments
reăistrēts pašvaldībā ar Nr.1-12/328) un tā pielikumā esošais zemes platības grafiskais
attēlojums, zemesgabalu sadalījuma skices 5. pielikumā.
17.§
Par adrešu piešėiršanu Lubānas novada Indrānu pagastā
ZiĦo: I.Bodžs
Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas vadītājas S.Krūklītes 2012.gada
12.jūlija iesniegumu Nr.2-04.1-V/3015 (pašvaldībā reăistrēts 2012.gada 13.jūlijā ar Nr.1-11/11) par
adrešu piešėiršanu Lubānas novada Indrānu pagastā, konstatēja, ka Valsts adrešu reăistra
informācijas sistēmas datu bāzē nav reăistrētas adreses vairākiem adresācijas objektiem, izvērtējot
domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.panta 2.daĜu /nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos
piešėir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome/ pamatojoties uz MK
2009.gada 3.novembra „Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu /pašvaldības dome piešėir,
maina, likvidē nosaukumus vai numurus saskaĦā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai
zemes ierīcības projektu/, 6.punktu /adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus:
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administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram adresācijas objektam piešėir vienu
adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā” noteiktajām prasībām/,
Ħemot vērā Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegto informāciju,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
1. piešėirt adresi: „Birznieku Pienotava”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830, ēkām
ar kadastra apzīmējumiem: 7058-001-0044-001 (dzīvojamā māja), 7058-001-0044-002
(kūts), 7058-001-0044-003 (šėūnis), 7058-001-0044-004 (šėūnis);
2. piešėirt adresi: „Bērzkalnu mājas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830, ēkai –
dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0098-001.
3. Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 3.daĜu /lēmumu
par nosaukumu vai numuru piešėiršanu, maiĦu vai apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu
darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam/, pamatojoties uz
„Adresācijas sistēmas noteikumu” 44.punktu /apliecinātu lēmuma kopiju par adreses
piešėiršanu, maiĦu vai likvidāciju, vai izrakstu no attiecīgā lēmuma (arī elektroniska dokumenta
veidā) pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma
parakstīšanas; apliecinātu lēmuma kopiju vai izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz kopā ar
pavadvēstuli (arī elektroniska dokumenta veidā), kurā norāda mērėi – reăistrācijai Valsts adrešu
reăistrā/, lēmuma izrakstu izsūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz adresi:
Rīgas iela 49, Valmiera, LV-4201.
Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 2012.gada 12.jūlija iesniegums Nr.204.1-V/3015 (pašvaldībā reăistrēts 2012.gada 13.jūlijā ar Nr.1-11/167), adresācijas objektu
izvietojuma shēmas 6.pielikumā.
18.§
Par Rudens gadatirgus organizēšanu
ZiĦo: izpilddirektors Ivars Bodžs
ĥemot vērā Attīstības komitejas sēdes (22.08.2012., protokols Nr.5, 5.§) priekšlikumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Rīkot Rudens gadatirgu 2012.gada 29.septembrī Centra laukumā, Lubānā, Lubānas novadā.
19.§
Par domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka
ikgadējo atvaĜinājumu
ZiĦo: Tālis Salenieks
Izskata domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka 24.08.2012. iesniegumu (Reă.Nr.1 22/119) par
daĜēja ikgadējā atvaĜinājuma piešėiršanu.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
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1. Piešėirt domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam daĜēju ikgadējo atvaĜinājumu 2 (divas)
kalendārās nedēĜas, sākot no 2012.gada 3.septembra līdz 16.septembrim par nostrādāto laika
posmu no 01.08.2011. - 31.07.2012.
2. AtvaĜinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un
Valsts kasē.
3. Domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Mitjakovam, domes priekšsēdētāja atvaĜinājuma
laikā noteikt darba samaksu Ls 3,25 (trīs lati 25 santīmi) stundā par nostrādāto laiku.

20.§
Par grozījumiem 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 10.§) nolikuma Nr.5 „Nolikums par
darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 1.pielikumā
„Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku
amatu saraksts”
ZiĦo: izpilddirektors Ivars Bodžs
SaskaĦā ar Finanšu komitejas sēdes (22.08.2012.,protokols Nr.4, 5.§.4.p.)lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Izdarīt grozījumus 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 10.§) Nolikuma Nr.5 „Nolikums par
darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 1.pielikumā
„Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu
saraksts”:
ar 2012.gada 1.septembri pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėīši” palielināt amata vienības –
pirmsskolas skolotāja palīgs (kods 5312 01) amata likmi par 0,25 no pašvaldības 2012.gada
apstiprinātā budžeta nesadalītiem līdzekĜiem Ls 273 (divi simti septiĦdesmit trīs lati ) apmērā.
21.§
Iesniegumi
ZiĦo: Tālis Salenieks
1.
Izskata Dr.habil.hist. Ilzes Lozes iesniegumu (reă.Nr.1-22/113; 20.08.2012.) par finansiālu
atbalstu LU vēstures institūta Lubāna arheoloăiskās ekspedīcijas organizēšanai. Izrakumi notiks vēl
nepētītajā, 1970.gadā atklātajā, Dzedziekstes vidējā neolīta apmetnē, Lubānas novada teritorijā.
ĥemot vērā Lubāna ezera arheoloăisko atradumu vēsturisko nozīmi, Ilzes Lozes ieguldījumu
novada vēstures izpētē un popularizēšanā un Finanšu komitejas sēdes (22.08.2012.,protokols Nr.4,
5.§.1.p.)lēmumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Piešėirt Ls 300.00 (Trīs simti latu) LU Latvijas vēstures institūta Lubāna arheoloăiskās ekspedīcijas
finansēšanai Lubāna mitrāja turpmākai arheoloăiskai pētniecībai no pašvaldības 2012.gada apstiprinātā
budžeta nesadalītiem līdzekĜiem, pārskaitot to uz norādīto maksājumu kontu.
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2.
Izskata Janas Novikas, dzīvo „PĜaviĦas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, 22.08.2012.
iesniegumu (reă. Nr. 1-22/ 117; 22.08.2012.) par finansiālu atbalstu ceĜa izdevumu segšanai Noviku
ăimenes dalībai LNT šovā „Dziedošās ăimenes”.
ĥemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.08.2012.,protokols Nr.4, 5.§.5.p.) lēmumu
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Piešėirt Noviku ăimenei Ls 150.00 (Viens simts piecdesmit lati) ceĜa izdevumu segšanai dalībai LNT
šovā „Dziedošās ăimenes” no pašvaldības 2012.gada apstiprinātā budžeta nesadalītiem līdzekĜiem,
pārskaitot to uz norādīto maksājumu kontu.

22.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala „GRANTSKALNI”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu
ZiĦo Ivars Bodžs
Pamatojoties uz:
1) Roberta Vanaga 08.02.2012. iesniegumu (reăistrācijas Nr.1-22/27) par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz zemesgabalu „Grantskalni” Indrānu pagastā Lubānas novadā;
2)

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14.panta (2) daĜu, kurā teikts „Šā
likuma 4.panta ceturtajā daĜā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā
noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiĦā no minētajām
personām ir saĦemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu
par nosacīto cenu.”;

3) nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem apstiprinātiem ar izpilddirektora 30.12.2011.
rīkojumu Nr.111v;
4)

pašvaldības grāmatvedības 27.08.2012. apliecinājumu par naudas līdzekĜu saĦemšanu
pašvaldības norēėinu kontā,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 12 (Tālis Salenieks,
Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Māris Valainis, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET –nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Apstiprināt 24.08.2012. pirkuma līgumu ar Robertu Vanagu, personas kods: xxxxxx, par
pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala „Grantskalni”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
kadastra numurs: 7058-019-0045, ar kopējo platību 42.56 ha, pārdošanu Ls 14436 (četrpadsmit
tūkstoši četri simti trīsdesmit seši lati) vērtībā.
23.§
Par objektu saraksta apstiprināšanu valsts piešėirtās
mērėdotācijas autoceĜiem/ielām izlietošanai 2012.gadā
ZiĦo Tālis Salenieks
Iepriekšējā domes sēdē (26.07.2012., prot.Nr.8; 3.§) tika pieĦemts lēmums papildus piešėirto
finansējumu no valsts budžeta apakšprogrammas „Mērėdotācijas pašvaldību autoceĜiem (ielām)”
Ls 7 258,00 (septiĦi tūkstoši divi simti piecdesmit astoĦu lati) apmērā izlietot novada lauku ceĜu
periodiskās uzturēšanas darbiem.
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Par piešėirto naudu, izmantojot nedrupinātu granti, var salabot apmēram 1 km ceĜa seguma.
Lai precīzi noteiktu, kurš ceĜa posms jālabo būtu jāmēra satiksmes intensitāte. Lauku ceĜu stāvoklis
tika apsekots.
Jāizlemj - vai salabot vienu konkrētu ceĜa posmu vai pielabot lauku ceĜus vairākās atsevišėās
vietās, kuras ir sliktākā stāvoklī.
Attīstības komiteja (22.08.2012., protokols Nr.5, 3.§) izteica atsevišėus ierosinājumus, bet
par šo jautājumu lēmumu nepieĦēma.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 12 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns,
Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere,
Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Māris Valainis) PRET – nav, ATTURAS - nav,
n o l e m j:
Papildus piešėirto finansējumu no valsts budžeta apakšprogrammas „Mērėdotācijas
pašvaldību autoceĜiem (ielām)” Ls 7 258,00 (septiĦi tūkstoši divi simti piecdesmit astoĦu lati)
apmērā izlietot ceĜa posma no Meirānu Kalpaka pamatskolas līdz Aiviekstes tiltam remontam.
Sēde slēgta 18.30
Domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts) Tālis Salenieks
Protokolēja

( personiskais paraksts) Mārīte Kotāne

Protokols parakstīts 2012.gada 31.augustā
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1.pielikums
Lubānas novada pašvaldības domes 27.08.2012.
Sēdes protokolam Nr.9,1.§

ZiĦojums
par 2012.gada 26.jūlija domes sēdes (protokols Nr.8) lēmumu izpildei
24. Jautājums (3.§) ar papildus piešėirto valsts budžeta līdzekĜu – mērėdotācija autoceĜiem, ielām, izlietošanu
2012.gadā iekĜauts kārtējās domes sēdes darba kārtībā
25. Jautājumā (4.§) par Lubānas novada izglītības iestāžu finansiālu atbalstu, uzsākot jauno mācību gadu
sagatavots atbalsta izmaksas kārtības projekts.
26. Jautājumā (6.§) par papildus finansējuma piešėiršanu Lauku Atbalsta dienesta speciālistam panākta
vienošanās par to, ka SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” katru mēnesi piestādīs
rēėinu par degvielas apmaksu.
27. Jautājumā (7.§) par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi „PiekaĜĦu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā un zemesgabala piekritību pašvaldībai lēmums nosūtīts adresātiem.
28. Jautājumā (8.§) par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi Lubānā, Lubānas novadā, un zemesgabalu
piekritību pašvaldībai lēmums nosūtīts adresātiem.
29. Jautājumā (8.§) par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi Lubānā, Lubānas novadā, un zemesgabala
ieskaitīšanu valsts rezerves zemēs lēmums nosūtīts adresātiem.
30. Jautājumā (10.§) par nosaukuma maiĦu nekustamajam īpašumam „Aiviekstes”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā lēmums nosūtīts adresātiem.
31. Jautājumā (11.§) par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz atsavināšanu, ieguldot
to SIA „Lubānas KP” pamatkapitālā lēmums nosūtīts adresātiem, UR statūtkapitāla izmaiĦas pagaidām
nav veiktas.
32. Jautājumā 12.§) par Lubānas novada ăerboni. Ăerbonis apstiprināts, svinīga saĦemšana pie valsts
prezidenta 06.09.2012.
33. Jautājumā (13.§) par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem
pabalstiem Lubānas novadā” no VARAM saĦemts apstiprinājums, noteikumi tiks publicēti nākošajā
„Lubānas ZiĦu” izdevumā
34. Jautājumā (15.§) par atbalstu SIA „Lubānas KP” investīciju projektam. Investīciju projekts netika
izstrādāts ekonomisku apsvērumu dēĜ.
Citas aktualitātes:
1. 16.augustā notika dzīvokĜa Ozolu 14-16 Lubānā izsole, piedalījās viens pretendents, dzīvoklis
nosolīts par sākuma cenu + viens izsples solis. Samaksa pilnā apmērā uz 27.08.2012. nav veikta.
2. 24. augustā notika Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pirmās redakcijas
sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Piedalījās 9 cilvēki.
3. Turpinās darbi projektā „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā”.
Sagatavoja Ivars BODŽS
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3.pielikums
Lubānas novada pašvaldības
domes sēdes protokolam Nr.9,6.§

Saistošie noteikumi Nr.10
„Grozījumi Lubānas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības budžetu””.
Lubānā
27.08.2012.
( protokols Nr.9,6.§)
Izdoti saskaĦā ar likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 21.pantu
Sakarā ar valsts budžeta transfertu maksājumu un ziedojumu saĦemšanu un papildus līdzekĜu
nepieciešamību atsevišėām pašvaldības iestādēm un pasākumiem
nolēma:
veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības budžetu”:
1.PAMATBUDŽETS
1.1.palielināt ieĦēmumu plānu par
18.630.ieĦ.kods transfertu ieĦēmumi
Lauku atbalsta dienesta finansējums ELFLA projektam
„Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija”
18.620.ieĦ.kods transfertu ieĦēmumi
nodarbinātības pasākumiem

77 292
72 988

4 304

1.2.palielināt izdevumu plānu par

6 024

t.sk.:
no ieĦēmumu plāna palielinājuma
t.sk.
04.120.vald.funkc. Nodarbinātības pasākumi
6200.klas.kods bezdarbnieku stipendijas

4 304

4 304

no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekĜiem
04.210.vald.funkc. Lauksaimniecība
2200.klas.kods pakalpojumu apmaksa
novada lauku attīstības konsultantam transporta pakalpojumiem
10.900.vald.funkc.sabiedrisko pakalpojumu ēkas O.Kalpaka 4 atjaunošana
5200.klas.kods. pamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
10.920.vald.funkc. Norēėini ar citām pašvaldībām par
sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem
7200.klas.kods transfertu maksājumi
bērnunamam „ZīĜuks” par Diānas Jurčikas uzturēšanu (līdz 30.09.2012.)
1.3.Finansēšana
AizĦēmuma pamatsummas daĜēja atmaksa Valsts kasei,
finansēšanas kods F40322120
ELFLA projektam „Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija”
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1 720
300

500

920
72 988

72 988

2.SPECIĀLAIS BUDŽETS
Ziedojumi un dāvinājumi
2.1.Palielināt ieĦēmumu plānu par
23.410.ieĦ.kods juridisko personu ziedojumi
SIA „Holzwerke Lubāna” Lubānas jauniešu deju kolektīvam „Žuburi”
festivāla apmeklējumam Francijā (70 ls) un Meirānu deju kolektīvam
uz festivālu Igaunijas Republikā (100 ls).
Juridisko personu ziedojumi festivālam „Aiviekstes svētki”
2.2.Palielināt izdevumu plānu par
08.230.vald.funkc. Lubānas kultūras nams
2200.klas.kods pakalpojumu apmaksa
transporta pakalpojumi festivāla apmeklējumam Francijā
festivālam „Aiviekstes svētki”
t.sk. 2200.klas.kods
pakalpojumu apmaksa
650
2300.klas.kods materiālu iegāde
70
08.230.vald.funkc. Meirānu tautas nams
2200.klas.kods pakalpojumu apmaksa
transporta pakalpojumi festivāla apmeklējumam Igaunijas Republikā

Lubānas novada domes priekšsēdētājs

890
170

720
890
790
70
720

100
100

Tālis Salenieks
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