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.septembrī

Nr. 11

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.15
Sēdi vada –
Protokolē –
Piedalās –
Deputāti:

Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.

Līga ŠPUNE,
Anita SLUCKA,
Mārīte KOTĀNE,
Inese LĪBERE,
Ilze KRAUKLE,
Iveta PEILĀNE,
Rudīte KOLĀTE.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,
pašvaldības galvenā grāmatvede; Aija OZOLIĥA, pašvaldības
nekustamā īpašuma speciāliste; Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības
juriskonsults.
Uzaicināti:
Līga BIRZIĥA, Lubānas vidusskolas grāmatvede uz darba kārtības 2.
un 3.jautājuma izskatīšanu.
Nepiedalās –
Deputāti: Guntis KLIKUČS, Laila OZOLIĥA, Ilgonis LOSĀNS, Juris
MITJAKOVS, Māris VALAINIS (aizĦemti pamatdarbā).

DARBA KĀRTĪBA:
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm.
2. Par grozījumiem 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.2 „Par kārtību, kādā
nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada
pašvaldības izglītības iestādēs”.
3. 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”.
4. Par mērėdotāciju Lubānas novada pamata un vispārējās izglītības iestāžu un
pirmskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai.
5. Par ilgtermiĦa ieguldījumu norakstīšanu.
6. Par grozījumiem 2012.gada budžetā.
7. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parādu piedziĦu.
8.
Par nekustamā īpašuma nodokĜa parādu dzēšanu.
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9. Par nepiedalīšanos „NodokĜa atbalsta pasākuma likuma” realizācijā un saistošo
noteikumu ”Par nodokĜa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim Lubānas novadā” neizdošanu.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Veldzes”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, un nekustamā īpašuma sadalīšanu.
11. Par zemes jautājumiem.
12. Par adresācijas jautājumiem.
13. Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra (Protokols Nr.2, 8.§) saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”.
14. Par Lubānas vidusskolas attīstības plānu 2012./2013. - 2014./2015.mācību
gadiem.
15. Par komisijas izveidošanu pretendentu izvērtēšanai uz Lubānas novada
pašvaldības BāriĦtiesas priekšsēdētāja amatu.
16. Par dzīvokĜa Nr.4, Klānu ielā 18, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanas
rezultātu apstiprināšanu.
17. Par pašvaldības nodevas nepiemērošanu Rudens gadatirgū 2012.gada
29.septembrī Lubānā, Lubānas novadā.
18. Par tirdzniecības vietas labiekārtošanu Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas
novadā.
19. Par Vēsturisko liecību un izstāžu zālei paredzētās telpas iekārtošanu Oskara Kalpaka ielā
4, Lubānā, Lubānas novadā.

20. Par pašvaldības autoceĜa Meirānu tilts – KrūmiĦi periodiskās uzturēšanas darbiem.
21. Iesniegumi:
21.1. Par fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu finansiāla atbalsta saĦemšanai;
21.2. Par Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu iestādes automašīnas
maksas pakalpojuma maksas palielināšanai.
22. Par Lubānas novada pašvaldības delegācijas braucienu uz Vaijes pašvaldību
Vācijā.

1.§
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, M.Kotāne, I.Kraukle)
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par pašvaldības darbību laikā
kopš iepriekšējās domes sēdes.
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs sniedz atskaiti par iepriekšējā domes sēdē
pieĦemto lēmumu izpildes gaitu un plānotajiem darbiem.
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.)
Komiteju priekšsēdētāji T.Salenieks, M.Kotāne, I.Kraukle ziĦo par komiteju sēdēs
izskatītajiem, bet domes sēdē neiekĜautajiem jautājumiem.
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieĦem.
Sākot no plkst.16,00 deputāte Rudīte Kolāte sāk darbu domes sēdē.
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2.§
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 27.AUGUSTA NOTEIKUMOS Nr.2 „PAR
KĀRTĪBU, KĀDĀ NOSAKA PEDAGOGU DARBA SLODZES LIELUMU UN
AMATA VIENĪBU SKAITU LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒS”
(ZiĦo: T.Salenieks, A.Slucka, L.BirziĦa)
Sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos Lubānas vidusskolā 2012./2013.mācību gadā,
2009.gada 27.augustā apstiprināto noteikumu Nr.2 „Par kārtību, kādā nosaka
pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” 1.pielikumā „Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu
administrācijas un pedagogu (izĦemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un
vispārējās izglītības iestāžu mācību priekšmetu pedagogus) amata vienību saraksts”
noteiktais amata vienību skaits nav atbilstošs audzēkĦu skaitam šajā mācību gadā
Lubānas vidusskolā, Ħemot vērā Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols
Nr.6, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Izdarīt grozījumus 2009.gada 27.augustā apstiprināto Noteikumu Nr.2 „Par
kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu
Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 1.pielikumā „Lubānas novada
pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu (izĦemot pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu mācību priekšmetu
pedagogus) amata vienību saraksts”:
1. grupā ar skolēnu skaitu no 151 līdz 250 – amatam: vietnieks izglītības jomā,
palielināt amata vienības no 1,5 uz 2,1 amata vienībām un amatam:
bibliotekārs, palielināt amata vienības no 0,5 uz 1,0 amata vienībām;
2.
grupā ar skolēnu skaitu no 251 līdz 400 – amatam: bibliotekārs,
palielināt amata vienības no 0,8 uz 1,0 amata vienību.
3.§
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: T.Salenieks, I.Bodžs)
Nolūkā optimizēt pusdienu izmaksas Lubānas vidusskolas skolēniem, un Ħemot vērā
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (21.09.2012., Protokols Nr.9, 2.§),
Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 4., 8.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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Veikt 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”:
1. sakarā ar amata algas likmes palielināšanu izglītības iestāžu pedagogiem;
2. ar 2012.gada 1.oktobri Lubānas vidusskolā izveidot amata vienību – pavāra
palīgs (kods 9412 01), amata likme – 1, darba samaksa Ls 224 (divi simti
divdesmit četri lati);
3. ar 2012.gada 1.oktobri Lubānas vidusskolā izveidot amata vienību – virtuves
darbinieks (kods 9412 02), amata likme – 1, darba samaksa Ls 210 (divi simti
desmit lati);
4. ar 2012.gada 1.novembri Lubānas kultūras namā izveidot amata vienību –
jauniešu centra administrators (kods 3341 01), amata likme – 0,5, darba
samaksa Ls 350 (trīs simti piecdesmit lati).
(Pielikumā Nr.2 – Amatu saraksts ar veiktajiem grozījumiem uz 3 lapām.)
4.§
PAR MĒRĖDOTĀCIJU LUBĀNAS NOVADA PAMATA UN VISPĀRĒJĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BĒRNU
NO PIECU GADU VECUMA APMĀCĪBĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU
ATLĪDZĪBAI
(ZiĦo: I.Logina, T.Salenieks)
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 6.,7. un 9.pielikumu un
Ministru kabineta 25.09.2012. rīkojuma projektu ”Par mērėdotācijām pašvaldībām
pamata un vispārējās vidējas izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu un
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada septembra novembra mēnesim”, (01.10.2012. apstiprināts MK rīkojums Nr.460 "Par
mērėdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm"), piešėirto
finansējumu:
- pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai - Ls 56 850;
- interešu izglītības programmu pedagogu daĜējai atlīdzībai - Ls 2 609;
- pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai - Ls 4 317,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un
pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai piešėirtā finansējuma 2012.gada septembra - novembra
mēnesim sadales kārtību.
(Pielikumā Nr.3 – Sadales kārtība uz 3 lapām.)
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5.§
PAR ILGTERMIĥA IEGULDĪJUMU NORAKSTĪŠANU
(ZiĦo: I.Logina, I.Lībere)
SaskaĦā ar Lubānas novada pašvaldībā apstiprināto ilgtermiĦa ieguldījumu, to
nolietojuma un amortizācijas uzskaites kārtību, kas nosaka: „ja pamatlīdzekĜa atlikusī
vērtība pārsniedz Ls 1 000 par vienību (komplektu), tad to noraksta ar pašvaldības
domes atĜauju” un, pamatojoties uz Lubānas novada sociālā dienesta direktores Ineses
Līberes 19.09.2012. iesniegumu Nr.1-1/319, (Reă.Nr.1-13/71), par atĜauju norakstīt
hematoloăisko asins analizatoru Medonic CA530 un Ħemot vērā Finanšu komitejas
sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
AtĜaut norakstīt hematoloăisko asins analizatoru Medonic CA530, (iegādāts
2006.gada novembrī par Ls 5 000 (pieci tūkstoši latu) ar noteiktu lietderīgās
lietošanas laiku 10 gadi) par atlikušo vērtību Ls 2 124,77 (divi tūkstoši viens
simts divdesmit četri lati, 77 santīmi), pamatojoties uz servisa firmas SIA
„J.I.M.” atzinumu par iekārtas neatgriezeniskiem bojājumiem un augstām
remonta izmaksām.
(Pielikumā Nr.4 – Remonta – defektācijas Akta Nr.JIM-26-07-2012 kopija uz 1
lapas.)
6.§
PAR GROZĪJUMIEM 2012.GADA BUDŽETĀ
(ZiĦo: I.Logina)
Sakarā ar valsts budžeta transfertu maksājumu saĦemšanu un papildus līdzekĜu
nepieciešamību atsevišėām pašvaldības iestādēm un pasākumiem, Ħemot vērā Finanšu
komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.
Izdarīt grozījumus pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu” un apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.11 „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.11 „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.11 „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
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pašvaldības administrācijas ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā
internetā www.lubana.lv.
(Pielikumā Nr.5 – Saistošie noteikumi Nr.11 „Par grozījumiem Lubānas novada
domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada
pašvaldības budžetu”” uz 1 lapas.)
7.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA PARĀDU PIEDZIĥU
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
1. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no
SIA „PATS–4” bezstrīdus kārtībā
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „PATS–4” bezstrīdus kārtībā. Izvērtē Lubānas novada
pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, Ħemot
vērā Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 1.§, 1.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Uzlikt par pienākumu SIA „PATS-4”, vienotais reăistrācijas numurs:
50003235031, nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 804,15
(astoĦi simti četri lati, 15 santīmi) par zemi un ēkām Meirānu ielā 2A un
Meirānu ielā 2B, Lubānā, Lubānas novadā, par laika periodu no 2010.gada līdz
2012.gadam viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
2. Ja noteiktajā termiĦā nekustamā īpašuma nodokĜa parāds netiek nomaksāts,
piedzīt no SIA „PATS–4”, vienotais reăistrācijas numurs: 50003235031,
nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 804,15 (astoĦi simti četri lati, 15
santīmi) par zemi un ēkām Meirānu ielā 2A un Meirānu ielā 2B, Lubānā,
Lubānas novadā, par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam (pirmie trīs
nomaksas termiĦi) bezstrīdus kārtībā, piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekĜiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
(Pielikumā Nr.6 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.)
2. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no
SIA „UGO” bezstrīdus kārtībā
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „UGO” bezstrīdus kārtībā. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības
domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, Ħemot vērā Finanšu
komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 1.§, 2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Uzlikt par pienākumu SIA „UGO”, vienotais reăistrācijas numurs:
45403011488, nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 587,71
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(pieci simti astoĦdesmit septiĦi lati, 71 santīms) par zemi un ēkām Rugāju ielā 6,
Lubānā, Lubānas novadā, par laika periodu no 2009.gada līdz 2012.gadam
viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
2. Ja noteiktajā termiĦā nekustamā īpašuma nodokĜa parāds netiek nomaksāts,
piedzīt no SIA „UGO”, vienotais reăistrācijas numurs: 45403011488, nekustamā
īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 587,71 (pieci simti astoĦdesmit septiĦi lati, 71
santīms) par zemi un ēkām Rugāju ielā 6, Lubānā, Lubānas novadā, par laika
periodu no 2009.gada līdz 2012.gadam (pirmie trīs nomaksas termiĦi) bezstrīdus
kārtībā, piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
(Pielikumā Nr.7 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.)
3. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no
SIA „NIKOTRANS” bezstrīdus kārtībā
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „NIKOTRANS” bezstrīdus kārtībā. Izvērtē Lubānas novada
pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, Ħemot
vērā Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 1.§, 3.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Uzlikt par pienākumu SIA „NIKOTRANS”, vienotais reăistrācijas numurs:
45404000034, nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 161,30
(viens simts sešdesmit viens lats, 30 santīmi) par zemi un ēkām „Tālavas”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, par laika periodu no 2007.gada līdz
2012.gadam viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
2. Ja noteiktajā termiĦā nekustamā īpašuma nodokĜa parāds netiek nomaksāts,
piedzīt no SIA „NIKOTRANS”, vienotais reăistrācijas numurs: 45404000034,
nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 161,30 (viens simts sešdesmit
viens lats, 30 santīmi) par zemi un ēkām „Tālavas”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, par laika periodu no 2007.gada līdz 2012.gadam (pirmie trīs nomaksas
termiĦi) bezstrīdus kārtībā, piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
(Pielikumā Nr.8 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.)
4. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no
SIA „FORTRANZ” bezstrīdus kārtībā
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „FORTRANZ” bezstrīdus kārtībā. Izvērtē Lubānas novada
pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, Ħemot
vērā Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 1.§, 4.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
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nolemj:
1. Uzlikt par pienākumu SIA „FORTRANZ”, vienotais reăistrācijas numurs:
45402003426, nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 28,98
(divdesmit astoĦi lati, 98 santīmi) par zemi „AvotiĦi 3”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, par laika periodu no 2007.gada līdz 2012.gadam viena mēneša
laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
2. Ja noteiktajā termiĦā nekustamā īpašuma nodokĜa parāds netiek nomaksāts,
piedzīt no SIA „FORTRANZ”, vienotais reăistrācijas numurs: 45402003426,
nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 28,98 (divdesmit astoĦi lati, 98
santīmi) par zemi „AvotiĦi 3”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, par laika
periodu no 2007.gada līdz 2012.gadam (pirmie trīs nomaksas termiĦi) bezstrīdus
kārtībā, piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
(Pielikumā Nr.9 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.)
5. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no
Līgas Ukrijas bezstrīdus kārtībā
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no Līgas Ukrijas
bezstrīdus kārtībā. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo
informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, Ħemot vērā Finanšu komitejas sēdes
(24.09.2012., Protokols Nr.6, 1.§, 5.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Uzlikt par pienākumu Līgai Ukrijai, personas kods: xxx, nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 149,84 (viens simts četrdesmit
deviĦi lati, 84 santīmi) par zemi un ēkām „Upītes”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, par laika periodu no 2010.gada līdz 2012.gadam viena mēneša laikā no
šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas;
2. Ja noteiktajā termiĦā nekustamā īpašuma nodokĜa parāds netiek nomaksāts,
piedzīt no Līgas Ukrijas, personas kods: xxx, nekustamā īpašuma nodokĜa
parādu, kopā Ls 149,84 (viens simts četrdesmit deviĦi lati, 84 santīmi) par zemi
un ēkām „Upītes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, par laika periodu no
2009.gada līdz 2012.gadam (pirmie trīs nomaksas termiĦi) bezstrīdus kārtībā,
piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
(Pielikumā Nr.10 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.)
8.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA PARĀDU DZĒŠANU
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
1. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Birutai Berkelei
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1. Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa par zemi un ēkām Tilta ielā 136, Lubānā, Lubānas novadā, parāda dzēšanu Birutai Berkelei.
2. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākĜus, konstatē, ka uz 2012.gada 27.septembri Birutai Berkelei ir
nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par laika posmu no 2010.gada līdz
2011.gadam par mājokli dzīvoklis Nr.6, Tilta ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā,
par summu Ls 12,82, t. sk.:
- iepriekšējo periodu maksājumi par zemi – Ls 4,46;
- soda nauda par zemi – Ls 1,30;
- iepriekšējo periodu maksājumi par mājokli – Ls 5,54;
- soda nauda par ēkām – Ls 1,52.
Biruta Berkele bija dzīvokĜa Nr.6, Tilta ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā, īrniece,
mirusi 2011.gada 22.novembrī, līdz ar to nav nodokĜa maksāšanas subjekts,
nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.6, Tilta ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā, paliek
pašvaldības īpašumā, dzīvokli apsaimnieko SIA „Lubānas KP” un 2012.gada 5.aprīlī
par dzīvokĜa izīrēšanu ir noslēgts līgums ar Ilzi Dreimani.
3. Iepazīstoties ar informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz
likumiem „Par nekustamā īpašuma nodokli”, „Par nodokĜiem un nodevām”, un
saskaĦā ar Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 2.§, 1.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu Ls 12,82
(divpadsmit lati, 82 santīmi) mirušajai Birutai Berkelei, personas kods: xxx, par
nekustamo īpašumu Tilta ielā 13-6, Lubānā, Lubānas novadā.
2. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Jānim Zvanerim
1. Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa par zemi un ēkām „Moroza” –
1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, parāda dzēšanu Jānim Zvanerim.
2. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākĜus, konstatē, ka uz 2012.gada 27.septembri Jānim Zvanerim ir
nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par laika posmu no 2010. gada līdz
2011.gadam par mājokli dzīvoklis Nr.1, „Moroza”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, par summu Ls 6,29, tai skaitā,
- iepriekšējo periodu maksājumi par mājokli – Ls 5,13;
- soda nauda par ēkām – Ls 1,16.
Jānis Zvaneris bija dzīvokĜa Nr.1, „Morozā”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
īrnieks, miris 2011.gada 16.maijā, līdz ar to nav nodokĜa maksāšanas subjekts,
nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.1, „Morozā”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
paliek pašvaldības īpašumā, dzīvokli apsaimnieko SIA „Lubānas KP” un 2011.gada
9.decembrī par dzīvokĜa izīrēšanu ir noslēgts līgums ar JevgeĦiju Skangali.
3. Iepazīstoties ar informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz
likumiem „Par nekustamā īpašuma nodokli”, „Par nodokĜiem un nodevām”, un
saskaĦā ar Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 2.§, 2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
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nolemj:
Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu Ls 6,29 (seši
lati, 29 santīmi), mirušajam Jānim Zvanerim, personas kods: xxx, par
nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, „Morozā”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā.
9.§
PAR NEPIEDALĪŠANOS „NODOKěA ATBALSTA PASĀKUMA LIKUMA”
REALIZĀCIJĀ UN SAISTOŠO NOTEIKUMU ”PAR NODOKěA ATBALSTA
PASĀKUMA PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM
LUBĀNAS NOVADĀ” NEIZDOŠANU
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Izskata jautājumu par iespējamo piedalīšanos „NodokĜa atbalsta pasākuma likuma”
realizācijā un saistošo noteikumu „Par nodokĜa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim Lubānas novadā” izdošanu. ĥemot vērā Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.5, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Nepiedalīties „NodokĜa atbalsta pasākuma likuma” realizācijā un neizdot
saistošos noteikumus „Par nodokĜa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodoklim Lubānas novadā.
10.§
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA APSTIPRINĀŠANU
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „VELDZES”, INDRĀNU PAGASTĀ,
LUBĀNAS NOVADĀ, UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SADALĪŠANU
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AMETRS”, juridiskā adrese: Krasta iela
6, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads, valdes locekles Irēnas Leimanes,
2012.gada 24.septembra iesniegumu Nr.1-2/447 (Reă.Nr.1-11/18) par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Veldzes”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AMETRS” izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Veldzes”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, kadastra numurs īpašumam: 7058-013-0025, sadalīšanai.
2. Sadalīt nekustamo īpašumu „Veldzes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
kadastra numurs īpašumam: 7058-013-0025, divos atsevišėos īpašumos:
jauna nekustamā īpašuma veidošanai, saskaĦā ar izstrādāto zemes ierīcības
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projektu, atdalīt zemesgabalu ar platību 12,0 ha, piešėirt nosaukumu:
„Jaunveldzes”, noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
paliekošajam nekustamajam īpašumam ar platību – 15,2 ha, saglabāt esošo
nosaukumu „Veldzes”, kā arī ēkām, kas atrodas uz zemes gabala, saglabāt
esošo adresi: „Veldzes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830, noteikt
zemes lietošanas mērėus – pamatmērėis: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) – platība 12,0 ha;
papildmērėis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods: 0101) – platība 3,2 ha.
3. Veicot zemes gabalu instrumentālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
(Pielikumā Nr.11 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„AMETRS” valdes locekles I.Leimanes iesniegums atrodas Lubānas novada
pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-11 (Sarakste (iniciatīvas
dokumenti un atbildes) par pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas,
koordinācijas, pārraudzības, darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas
jautājumiem, sarakstes reăistrs)) 2012.gads. Zemes ierīcības projekta lieta atrodas
Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-41 (Nekustamo
īpašumu zemes ierīcības projekti, zemes ierīcības projektu saraksts) 2012.gads.)
11.§
PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
1.
Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi Upes ielā 17, Lubānā, Lubānas novadā
un zemesgabala ieskaitīšanu valsts rezerves zemēs; par platības precizēšanu
zemei Upes ielā 15 un Upes ielā 17, Lubānā, Lubānas novadā
Izskata jautājumu par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi Upes ielā 17, Lubānā,
Lubānas novadā, un zemesgabala ieskaitīšanu valsts rezerves zemēs, kā arī par
platības precizēšanu zemes gabaliem Upes ielā 15 un Upes ielā 17, Lubānā, Lubānas
novadā. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar
lietu saistītos apstākĜus, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas
sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.5, 4.§, 1.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izbeigt lietošanas tiesības Mārītei Mālniecei, personas kods: xxx, uz zemi Upes
ielā 17, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7013-0040075, platība – 1452 m².
2. SaskaĦā ar neprecīzi iezīmētām robežām zemes gabaliem Upes ielā 17 un
Upes ielā 15, veikt izmaiĦas zemes ierīcības projektā un precizēt zemes
gabalu robežas Upes ielā 15 un Upes ielā 17 pēc klāt pievienotās zemesgabalu
skices – pašvaldībai piekrītošajam zemesgabalam Upes ielā 15 (kadastra
numurs īpašumam: 7013-004-0076) noteikt platību – 1240 m², zemesgabalam
Upes ielā 17 (kadastra numurs īpašumam: 7013-004-0075) noteikt platību
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1570 m².
3. Zemes gabalu Upes ielā 17, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs
īpašumam: 7013-004-0075, platība - 1570 m², ieskaitīt valsts rezerves zemes
fondā.
(Pielikumā Nr.12 – Izvērsts lēmums, zemes gabalu skice uz 3 lapām. Valsts zemes
dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegums un dokumenti pie tā atrodas
Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-01 (Domes sēžu
protokoli un dokumenti pie tiem (saistošie noteikumi, nolikumi, noteikumi u.c.
dokumenti (oriăināli)), 27.08.2012., Protokola Nr.9, 4.pielikums.)
2.
Par zemes atdalīšanu no pašvaldības zemesgabala Plostnieku iela, Lubānā,
Lubānas novadā, un atdalītās platības pievienošanu nekustamajam īpašumam
Plostnieku iela 5
Izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ametrs”, juridiskā adrese: Krasta iela 6,
Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads, mērniecības nozares vadītājas
A.Cibules 2012.gada 6.septembra iesniegumu Nr.1-2/428 (Reă.12.09.2012., Nr.112/352) par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Plostnieku iela platības
precizēšanu un atlikušās zemes daĜas piederību. Izvērtējot Lubānas novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, Ħemot vērā
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.5, 4.§,
2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atdalīt no pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Plostnieku iela,
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7013-005-0160,
zemes gabalu 936 m²; atdalīto zemes gabalu pievienot pašvaldībai
piekrītošajam nekustamajam īpašumam Plostnieku iela 5.
2. Precizēt platību nekustamajam īpašumam Plostnieku iela no 4226 m² uz 3290
m².
3. Precizēt platību nekustamajam īpašumam Plostnieku iela 5 no 9099 m² uz
10035 m².
Lēmuma izrakstus izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai,
juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4200; SIA „Ametrs”, biroja pasta
adrese: BlaumaĦa iela 3A-1, Madona, LV-4801.
(Pielikumā Nr.13 – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ametrs” mērniecības
nozares vadītājas A.Cibules iesniegums, zemes robežu skices, zemes gabalu skice uz 3
lapām.)
12.§
PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
1. Par adreses piešėiršanu Indrānu pagastā, Lubānas novadā
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Izskata Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas vadītājas S.Krūklītes
2012.gada 12.jūlija iesniegumu Nr.2-04.1-V/3015 (Reă.13.07.2012., Nr.1-11/167)
par adrešu piešėiršanu Indrānu pagastā, Lubānas novadā, konstatē, 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: 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, Ħemot vērā Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.5, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Piešėirt adresi: „UpmaĜu mājas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV4826, ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 7058-016-0030-001 (dzīvojamā māja)
un 7058-016-0030-002 (kūts, šėūnis).
2. Mainīt īpašuma nosaukumu no „UpmaĜi” uz „UpmaĜu mājas”, Indrānu
pagasts, Lubānas novads.
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
izrakstus izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz adresi: Rīgas
iela 49, Valmiera, LV-4201; Zintai Galejai uz adresi: MurjāĦu iela 48-4, Rīga, LV1064.
(Pielikumā Nr.14 – Adresācijas objekta izvietojuma shēma uz 1 lapas.)
2. Par adreses maiĦu Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Izvērtē domes rīcībā esošo informāciju, ka uz nekustamā īpašuma „DārziĦi 1”,
kadastra numurs īpašumam: 7058-011-0013, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:
7058-011-0014 atrodas ēkas, kurām ir piešėirta adrese ”DārziĦi”, pie kam, Indrānu
pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā jau ir īpašums ar nosaukumu „DārziĦi”,
pamatojoties uz “Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu /pašvaldības dome
piešėir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaĦā ar teritorijas plānojumu,
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detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu/, 6.punktu /adresācijas sistēmai piemēro
šādus pamatprincipus: administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram
adresācijas objektam piešėir vienu adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst
„Valsts valodas likumā” noteiktajām prasībām/, 29.punktu /lēmumā par adreses
maiĦu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: līdzšinējo adresācijas
objekta nosaukumu vai numuru; jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru;
adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā/,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Mainīt adresi ēkām no „DārziĦi” uz „DārziĦi 1”, kadastra apzīmējumi ēkām:
7058-011-0014-001, 7058-011-0014-002, 7058-011-0014-003, adresācijas objekta
kods Adrešu klasifikatorā: 103793491.
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, juridiskā adrese:
Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201.
13.§
PAR GROZĪJUMIEM 2011.GADA 27.JANVĀRA (PROTOKOLS Nr.2,
8.§) SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2 „PAR SOCIĀLAJIEM
PABALSTIEM LUBĀNAS NOVADĀ”
(ZiĦo: M.Kotāne; Debatēs: A.KĜaviĦš, T.Salenieks)
Jautājuma Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”, izskatīšanu atceĜ kā nesagatavotu un atliek
uz nākošo domes sēdi.
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieĦem.
14.§
PAR LUBĀNAS VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNU 2012./2013. 2014./2015. MĀCĪBU GADIEM
(ZiĦo: A.Slucka)
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (21.09.2012., Protokols
Nr.9, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
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nolemj:
SaskaĦot Lubānas vidusskolas Attīstības plānu 2012./2013.-2014./2015.mācību
gadiem.
(Pielikumā Nr.15 – Lubānas vidusskolas Attīstības plāns 2012./2013.2014./2015.mācību gadiem uz 18 lapām.)
15.§
PAR KOMISIJAS IZVEIDOŠANU PRETENDENTU IZVĒRTĒŠANAI UZ
LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BĀRIĥTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
AMATU
(ZiĦo: I.Bodžs)
Sakarā ar izsludināto pretendentu pieteikšanos uz vakanto Lubānas novada
BāriĦtiesas priekšsēdētāja amatu un Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu
komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.5, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Izveidot komisiju Lubānas novada BāriĦtiesas priekšsēdētāja amata kandidātu
izvērtēšanai sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Ivars Bodžs, pašvaldības izpilddirektors.
Komisijas locekĜi –
Mārīte Kotāne, deputāte, domes kancelejas vadītāja;
Andris KĜaviĦš – pašvaldības juriskonsults.
16.§
PAR DZĪVOKěA Nr.4, KLĀNU IELĀ 18, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ,
ATSAVINĀŠANAS REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Bodžs)
SaskaĦā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols
Nr.5, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokĜa Nr.4, Klānu ielā 18,
Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātus par pirkuma summu Ls 500
(pieci simti lati), nekustamā īpašuma pircējs Rolands Pelšs.
(Lubānas novada pašvaldības grāmatvedības 24.09.2012. Apliecinājums Nr.6 atrodas
Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-25.2 (Attīstības
un komunālo jautājumu komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem) 24.09.2012.,
Protokola Nr.5 1.pielikums.)

15

17.§
PAR PAŠVALDĪBAS NODEVAS NEPIEMĒROŠANU RUDENS GADATIRGŪ
2012.GADA 29.SEPTEMBRĪ LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
ĥemot vērā Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Neiekasēt pašvaldības nodevu par tirdzniecību 2012.gada 29.septembrī
organizētajā Rudens gadatirgū.
18.§
PAR TIRDZNIECĪBAS VIETAS LABIEKĀRTOŠANU OSKARA KALPAKA
IELĀ 4, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: T.Salenieks)
ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.09.2012.,
Protokols Nr.6, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Labiekārtot tirdzniecībai paredzēto vietu Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā,
Lubānas novadā, un izstrādāt būvniecības projektu šim mērėim līdz 2013.gada
pašvaldības budžeta apstiprināšanai.
19.§
PAR VĒSTURISKO LIECĪBU UN IZSTĀŽU ZĀLEI PAREDZĒTĀS TELPAS
IEKĀRTOŠANU OSKARA KALPAKA IELĀ 4, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: T.Salenieks)
ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.09.2012.,
Protokols Nr.6, 8.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izsludināt iepirkumu kāpĦu, elektroinstalācijas izbūves, griestu un sienu
siltināšanas darbiem Vēsturisko liecību un izstāžu zālei paredzētās telpas
Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, iekārtošanai.
2. Finansējumu projekta realizācijai precizēt pēc iepirkuma procedūras
noslēguma.
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20.§
PAR PAŠVALDĪBAS AUTOCEěA MEIRĀNU TILTS – KRŪMIĥI
PERIODISKĀS UZTURĒŠANAS DARBIEM
(ZiĦo: I.Bodžs)
ĥemot vērā pašvaldības autoceĜa Meirānu tilts – KrūmiĦi apsekošanas rezultātus, SIA
„MATTHAI” piedāvāto risinājumu un būvdarbu tāmi, kā arī to, ka paredzamās
būvdarbu izmaksas ir zemākas par „Publisko iepirkumu likumā” noteiktajiem
iepirkumu sliekšĦiem, saskaĦā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes
(24.09.2012., Protokols Nr.6, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Veikt pašvaldības autoceĜa Meirānu tilts – KrūmiĦi posma 900 m garumā
periodiskās uzturēšanas darbus (esošā asfaltbetona frēzēšana, profilēšana,
veltĦošana).
2. Nodrošināt finansējumu Ls 10 247,95 (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit
septiĦi lati, 95 santīmi) apmērā, summu precizējot pēc paveikto darbu
uzmērīšanas.
3. Iepirkumu veikt nepiemērojot „Publisko iepirkumu likumā” noteiktās
iepirkuma procedūras.
(Pielikumā Nr.16 – CeĜa posma Meirānu tilts – KrūmiĦi shēma, darbu izpildes tāme
uz 2 lapām.)
21.§
IESNIEGUMI
(ZiĦo: T.Salenieks)
1. Par fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu finansiāla atbalsta saĦemšanai
Iepazīstas ar komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas bērni”,
Reă.Nr.40008057169, juridiskā adrese: Graudu iela 41a, Rīga, LV-1058, 05.09.2012.
iesniegumu (Reă.10.09.2012., Nr.1-22/346) ar lūgumu finansiāli atbalstīt izdotās
grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkojumu angĜu valodā. Vēlamā summa Ls 500. ĥemot
vērā Finanšu komitejas sēdes (24.09.2012., Protokols Nr.6, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Piešėirt finansējumu Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā no Lubānas novada
pašvaldības apstiprinātā budžeta 2012.gadam nesadalītajiem līdzekĜiem
komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fondam „Sibīrijas bērni”,
Reă.Nr.40008057169, juridiskā adrese: Graudu iela 41a, Rīga, LV-1058,
grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkojumam angĜu valodā un tipogrāfijas
izdevumiem.
2. Par Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu iestādes automašīnas
maksas pakalpojuma maksas palielināšanai
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Izskata Lubānas novada sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 19.09.2012.
iesniegumu Nr.1-1/319, (Reă.Nr.1-13/71), par iestādes automašīnas VW LT31
maksas pakalpojuma maksu no 0,22 Ls/km uz 0,30 Ls/km, sakarā ar degvielas un
remonta cenu kāpumu.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Sakarā ar degvielas un remonta cenu kāpumu palielināt Lubānas novada sociālā
dienesta automašīnas VW LT31 maksas pakalpojuma maksu no 0,22 Ls/km uz
0,30 Ls/km
(Pielikumā Nr.17 – Izmaksu atšifrējums uz 1 lapas.)
22.§
PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DELEGĀCIJAS BRAUCIENU UZ
VAIJES PAŠVALDĪBU VĀCIJĀ
(ZiĦo: T.Salenieks)
Sakarā ar 20 gadu sadarbības jubilejas atzīmēšanu Latviešu – Vācu biedrībai laikā no
2012.gada 30.septembra līdz 6.oktobrim noritēs brauciens uz sadraudzības pašvaldību
Vaiji Vācijā.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Komandēt braucienā uz sadraudzības pašvaldību Vaiji Vācijā no 2012.gada
30.septembra līdz 6.oktobrim Lubānas novada domes deputātus Rudīti Kolāti un
Ivetu Peilāni un segt ceĜa izdevumus un komandējuma naudu par kopējo summu
Ls 683 (seši simti astoĦdesmit trīs lati) no pašvaldības apstiprinātā budžeta
2012.gadam nesadalītajiem līdzekĜiem.
2. Sniegt atskaiti par braucienu.
(Pielikumā Nr.18 – Komandējuma izdevumu aprēėins uz 1 lapas.)
Sēdi slēdz plkst. 18,40.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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