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    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 
2013.gada 25.jūlijā                                                                  Nr. 11 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Guntis KLIKUČS, 
                           Lana KUNCE, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Mārīte KOTĀNE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Līga ŠPUNE.                           . 
                          
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; 
                          Ingrīda LOGINA, pašvaldības galvenā grāmatvede; 
                          Ilze KRAUKLE, pašvaldības kultūras darba speciāliste. 
                           
Nepiedalās -  
Deputāts:           Aigars NOVIKS, izbraucis no valsts. 
     
 Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un ierosina papildināt izsludināto 
domes sēdes darba kārtību ar 10.jautājumu „Par dzīvokĜa piešėiršanu Annai Voskai”.  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
IekĜaut izsludinātajā darba kārtībā 10.jautājumu un apstiprināt darba kārtību:  
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm.  
2. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu. 
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu. 
4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
5. Par Noteikumu par komandējumiem apstiprināšanu. 
6. Par 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
7. Par grozījumiem 2013.gada budžetā. 
8. Par pašvaldības 2013.gada budžeta 1.pusgada izpildi. 
9. Par amatiermākslas kolektīvu festivāla „Aiviekstes svētki” turpmāko rīkošanu. 
10. Par dzīvokĜa piešėiršanu Annai Voskai. 
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1.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 

ZiĦo: T.Salenieks, I.Peilāne, I.Bodžs 
 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atskaitās par pašvaldības darbību laikā kopš pēdējās 
kārtējās domes sēdes 2013.gada 27.jūnijā un ārkārtas sēdes 18.jūlijā, kā arī informē 
par Finanšu un attīstības komitejas sēdē skatītajiem jautājumiem, kuri nav iekĜauti 
šodienas sēdes darba kārtībā. Domes priekšsēdētāja vietniece I.Peilāne informē par  
savu darbu domes priekšsēdētāja atvaĜinājuma laikā un Sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas sēdē skatītajiem, domes sēdēs darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem. Izpilddirektors Ivars Bodžs atskaitās par pagājušajās 
domes sēdēs pieĦemto lēmumu izpildes gaitu.  
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.) 
 

2.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU 
ZiĦo: T.Salenieks 

  
1. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu 

no Marăera Aizupa bezstrīda kārtībā 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka Marăerim 
Aizupam bija noslēgts zemes nomas līgums par nekustamā īpašuma „Bērzi”, Indrānu 
pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0079, nomu, zemes nomas 
līgums izbeidzās 2012.gada 30.augustā.  
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un ēkām nav pilnā apmērā samaksāts 
par laika posmu no 2004.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada pirmo un otro 
maksāšanas termiĦu) un uz 25.07.2013. nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir Ls 
87,70 apmērā, kur Ls 56,24 ir pamatparāds, Ls 31,46 ir nokavējuma nauda.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, 
un, vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.panta un 367.panta, 
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.07.2013. (Protokols Nr.2, 1.§, 1.p.) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Uzlikt par pienākumu Marăeram Aizupam nomaksāt nekustamā 
īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 87,70 (astoĦdesmit septiĦi lati, 70 santīmi) 
par zemi un ēkām „Bērzi”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu no 
2004.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) viena 
mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Marăera Aizupa par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma 
naudu par nekustamo īpašumu: „Bērzi”, Indrānu pag., Lubānas nov., Ls 87,70 
apmērā, kur Ls 56,24 ir pamatparāds, Ls 31,46 ir nokavējuma nauda, piedziĦu 
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vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. 
 3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: 
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un 
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saĦemšanas dienas. 
(2.pielikumā – Izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 lapām. 
Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas 
uz 11 lapām; maksātāja personiskā konta pārskatu kopijas uz 10 lapām atrodas 
Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā „Finanšu un 
attīstības komitejas protokoli”, Protokols Nr.2, 2013.gads.) 
 

2. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu 
no Baibas Ėirsones bezstrīda kārtībā 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Baibai Ėirsonei atzītas īpašuma tiesības uz mantojamajām zemēm un ēkām „Ėirsoni” 
un „KalniĦu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov.. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un ēkām nav pilnā apmērā samaksāts 
par laika posmu no 2008.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada pirmo un otro 
maksāšanas termiĦu) un uz 25.07.2013. nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir Ls 
483,95 apmērā, kur Ls 349,51 ir pamatparāds, Ls 134,44 ir nokavējuma nauda.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, un 
vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.panta un 367.panta,  
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.07.2013. (Protokols Nr.2, 1.§, 2.p.) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Uzlikt par pienākumu Baibai Ėirsonei nomaksāt nekustamā īpašuma 
nodokĜa parādu, kopā Ls 483,95 (četri simti astoĦdesmit trīs lati, 95 santīmi) par 
zemi un ēkām „Ėirsoni” un „KalniĦu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., par 
laika periodu no 2004.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1. un 2.maksāšanas 
termiĦu) viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Baibas Ėirsones par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma 
naudu par nekustamajiem īpašumiem „KalniĦu mājas” un „Ėirsoni”, Indrānu 
pag., Lubānas nov., Ls 483,95 apmērā, kur Ls 349,51 ir pamatparāds, Ls 134,44 
ir nokavējuma nauda, piedziĦu vēršot uz parādnieces naudas līdzekĜiem un viĦai 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
 3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: 
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un 
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saĦemšanas dienas. 
(3.pielikumā – Izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 1 lapas. 
Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas 
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uz 9 lapām; maksātāja personiskā konta pārskatu kopijas uz 11 lapām atrodas 
Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā „Finanšu un 
attīstības komitejas protokoli”, Protokols Nr.2, 2013.gads.) 
 

3. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu 
no Modra Ellera bezstrīda kārtībā 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka ar 
2004.gada 19.maija Indrānu pagasta padomes sēdes lēmumu, protokols Nr.7, 1.§ 2.p. 
Modrim Ellerim tika piešėirta lietošanā zeme no valsts brīvajām zemēm ar 
izpirkšanas tiesībām Lubānas novada Indrānu pagastā, ar 2004.gada 16.jūnija Indrānu 
pagasta padomes sēdes lēmumu, protokols Nr.9, 1.§ 1.p. Modrim Ellerim tika 
piešėirta lietošanā zeme no valsts brīvajām zemēm ar izpirkšanas tiesībām Lubānas 
novada Indrānu pagastā saimniecības „Sulas” paplašināšanai, uz kuru, saskaĦā ar 
personīgo iesniegumu, zemes lietošanas tiesības tika izbeigtas ar 2006.gada 
27.februāra Indrānu pagasta padomes sēdes lēmumu, protokols Nr.4, 4.§ 4.p. par labu 
citai personai. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi Modrim Ellerim nav pilnā apmērā 
samaksāts par 2005.gadu un 2006.gadu un uz 25.07.2013. nekustamā īpašuma 
nodokĜa parāds ir Ls 66,22 apmērā, kur Ls 33,11 ir pamatparāds, Ls 33,11 ir 
nokavējuma nauda.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, un 
vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.panta un 367.panta, 
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.07.2013. (Protokols Nr.2, 1.§, 3.p.) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Uzlikt par pienākumu Modrim Ellerim nomaksāt nekustamā īpašuma 
nodokĜa parādu, kopā Ls 66,22 (sešdesmit seši lati, 22 santīmi) par zemi „Sulas 
2”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu no 2005.gada līdz 2006.gadam 
viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Modra Ellera par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma 
naudu par nekustamo īpašumu: „Sulas 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., Ls 66,22 
apmērā, kur Ls 33,11 ir pamatparāds, Ls 33,11 ir nokavējuma nauda, piedziĦu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu. 
 3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: 
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un 
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saĦemšanas dienas. 
(4.pielikumā – Izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 1 lapas. 
Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas 
uz 12 lapām; maksātāja personiskā konta pārskatu kopijas uz 7 lapām atrodas 
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Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā „Finanšu un 
attīstības komitejas protokoli”, Protokols Nr.2, 2013.gads.) 
 

4. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu 
no Dzintara LazdiĦa bezstrīda kārtībā 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
saskaĦā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem Madonas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaĜā, Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.282 (lēmuma 
datums 2000.gada 10.februāris), ir reăistrēts nekustamais īpašums „KrustiĦi”, Indrānu 
pag., Lubānas nov., kas sastāv no viena zemesgabala 7,3 ha platībā un divām ēkām – 
dzīvojamās mājas un palīgceltnes. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi Dzintaram LazdiĦam nav pilnā apmērā 
samaksāts par laika posmu no 2009.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1. un 
2.maksāšanas termiĦu) un uz 25.07.2013. nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir Ls 
225,77 apmērā, kur Ls 173,14 ir pamatparāds, Ls 52,63 ir nokavējuma nauda.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, un 
vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.panta un 367.panta,  
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.07.2013. (Protokols Nr.2, 1.§, 4.p.) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Uzlikt par pienākumu Dzintaram LazdiĦam nomaksāt nekustamā 
īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 225,77 (divi simti divdesmit pieci lati, 77 
santīmi) par zemi un ēkām „KrustiĦi”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika 
periodu no 2009.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1. un 2.maksāšanas 
termiĦu) viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Dzintara LazdiĦa par labu Lubānas 
novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu: „KrustiĦi”, Indrānu pag., Lubānas 
nov., Ls 225,77 apmērā, kur Ls 173,14 ir pamatparāds, Ls 52,63 ir nokavējuma 
nauda, piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu. 
 3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: 
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un 
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saĦemšanas dienas. 
(5.pielikumā – Izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 lapām. 
Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas 
uz 6 lapām; maksātāja personiskā konta pārskatu kopijas uz 9 lapām atrodas 
Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā „Finanšu un 
attīstības komitejas protokoli”, Protokols Nr.2, 2013.gads.) 
 

5. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu 
no Ārija JāĦa Bremšmita bezstrīda kārtībā 
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Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka ar 
Lubānas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 2.marta sēdes lēmumu, protokols Nr.63, 
2.§ 2.p. tika piešėirta lietošanā zeme ar izpirkšanas tiesībām Tilta ielā 4, Lubānā, 
Lubānas nov., sakarā ar to, ka likumā noteiktajā termiĦā zemesgabals netika uzmērīts 
un pieprasīts īpašumā par samaksu, ar 2011.gada 27.oktobra Lubānas novada 
pašvaldības domes sēdes lēmumu, protokols Nr.13, 6.§ 5.p. tika izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības un zemes gabals atzīts par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošu 
zemi. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un ēkām Ārijam Jānim Bremšmitam 
nav pilnā apmērā samaksāts par laika posmu no 2007.gada līdz 2013.gadam (par 
2013.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) un uz 25.07.2013. nekustamā īpašuma 
nodokĜa parāds ir Ls 65,28 apmērā, kur Ls 42,73 ir pamatparāds, Ls 22,55 ir 
nokavējuma nauda. 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, un 
vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.panta un 367.panta,  
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.07.2013. (Protokols Nr.2, 1.§, 5.p.) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Uzlikt par pienākumu Ārijam Jānim Bremšmitam nomaksāt 
nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, kopā Ls 65,28 (sešdesmit pieci lati, 28 
santīmi) par zemi un ēkām Tilta ielā 4, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu 
no 2007.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) 
viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Ārija JāĦa Bremšmita par labu Lubānas 
novada pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Tilta ielā 4, Lubāna, Lubānas nov., 
Ls 65,28 apmērā, kur Ls 42,73 ir pamatparāds, Ls 22,55 ir nokavējuma nauda, 
piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo 
un nekustamo mantu. 
 3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: 
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un 
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saĦemšanas dienas. 
(6.pielikumā – Izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 lapām. 
Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas 
uz 10 lapām; maksātāja personiskā konta pārskatu kopijas uz 10 lapām atrodas 
Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā „Finanšu un 
attīstības komitejas protokoli”, Protokols Nr.2, 2013.gads.) 
 

6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu 
no Evijas Saknītes bezstrīda kārtībā 
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Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
saskaĦā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem Madonas rajona tiesas 
zemesgrāmatu nodaĜā ir reăistrēti šādi nekustamie īpašumi: 

- „Saknes” - kadastra numurs īpašumam: 7058-006-0044, īpašums reăistrēts 
zemesgrāmatā 2004.gada 26.janvārī, folijas (nodalījuma) Nr.100000124534, 
īpašums sastāv no viena zemes gabala; 

- „Saknes 3” - kadastra numurs īpašumam: 7058-008-0014, īpašums reăistrēts 
zemesgrāmatā 2004.gada 28.septembrī, folijas (nodalījuma) Nr. 
100000150331, īpašums sastāv no vienas zemes vienības. 

Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi Evijai Saknītei nav pilnā apmērā 
samaksāts par laika posmu no 2011.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1. un 
2.maksāšanas termiĦu) un uz 25.07.2013. nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir Ls 
620,93 apmērā, kur Ls 482,89 ir pamatparāds, Ls 138,04 ir nokavējuma nauda.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, un 
vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.panta un 367.panta,  
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.07.2013. (Protokols Nr.2, 1.§, 6.p.) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Uzlikt par pienākumu Evijai Saknītei nomaksāt nekustamā īpašuma 
nodokĜa parādu, kopā Ls 620,93 (seši simti divdesmit lati, 93 santīmi) par zemi 
„Saknes” un „Saknes 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu no 
2011.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) viena 
mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

 2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Evijas Saknītes par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma 
naudu par nekustamajiem īpašumiem: „Saknes” un „Saknes 3”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., Ls 620,93 apmērā, kur Ls 482,89 ir pamatparāds, Ls 138,04 ir 
nokavējuma nauda, piedziĦu vēršot uz parādnieces naudas līdzekĜiem un viĦai 
piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
 3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: 
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un 
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saĦemšanas dienas. 
(7.pielikumā – Izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 lapām. 
Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas 
uz 2 lapām; maksātāja personiskā konta pārskatu kopijas uz 6 lapām; zemesgrāmatas 
izdrukas uz 5 lapām atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi 
glabājamā Lietā „Finanšu un attīstības komitejas protokoli”, Protokols Nr.2, 
2013.gads.) 

3.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĖA NOTEIKŠANU 

ZiĦo: T.Salenieks 
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Iepazīstas ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 20.06.2013., vēstuli 
Nr.10-02/251633-1 (Reă. 05.07.2013., Nr.1-11/8) par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėa noteikšanu. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo 
informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus,  

KONSTATĒ, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
reăistrēts nekustamais īpašums Lubānas novada Indrānu pagastā, kadastra numurs 
īpašumam: 7058-009-0032, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 
7058-009-0030, platība – 0,04 ha, īpašums nav reăistrēts Zemesgrāmatā, zemes 
gabala statuss – rezerves zemes fonda zeme. 
Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daĜas 
1.punktu un vadoties no MK 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu 
noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.punkta, Ħemot vērā 2013.gada 20.jūnija Valsts 
zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegumu Nr.10-02/251633-1 „Par 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu”, Ħemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas 22.07.2013. (Protokols Nr.2, 2.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-009-0030, platība – 0,04 ha, 
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). 

Lēmuma izrakstu izsūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 
Madonas birojam uz adresi: BlaumaĦa iela 3, Madona, Madonas nov., LV-4801. 

(Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 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)”, 2013.gads.) 
 

4.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOŠANU 

BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ 
ZiĦo: I.Bodžs 

 
Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojumu par 2013.gada 8.februārī 
starp VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centrs" (turpmāk - LVRTC) un Lubānas novada pašvaldību noslēgto Līgums 
par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 
"Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reăionos" īstenošanā nr. 
46/2013(turpmāk-Līgums). 
Pamatojoties uz noslēgto Līgumu, LVRTC ir uzsācis PiekĜuves punktu 
(turpmāk - PP) projektēšanas darbus, kurus paredzēts pabeigt tuvākā mēnešu 
laikā. Tam sekos projektā Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 "Nākamās paaudzes 
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reăionos" (turpmāk - Projekts) 
paredzētie būvniecības darbi PP un nepieciešamo kabeĜu pievadu izveidošanai. 
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Līguma 1.5.punkts nosaka, ka pēc tam, kad ir pabeigta katra PP projektēšana, 
ir noslēdzams atsevišės līgums par Projekta īstenošanai nepieciešamo 
pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma izmantošanu.  
LVRTC projekta realizācijas gaitā nav paredzēts no šīs darbības gūt peĜĦu, 
kā arī, LVRTC Projekta īstenošanas gaitā nodrošina PP izvietošanu ar 
pašvaldību saskaĦotajā adresē bez atlīdzības. Attiecīgi tiek paredzēts, ka 
PP izveidošanai nepieciešamie īpašumi tiks izmantoti bez atlīdzības, 
atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas 
novēršanas likuma 5.pantā paredzētajiem izĦēmumiem. 
Šobrīd ir izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.79 (24.01.2012.), nodrošinot 
iespēju pašvaldībām nodot savus nekustamos īpašumus LVRTC projekta "Nākamās 
paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reăionos"  realizēšanai bez 
atlīdzības. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17) daĜu, Ħemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas 22.07.2013. (Protokols Nr.2, 8.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio 

un televīzijas centrs" pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabala daĜu 2 
m2 apmērā īpašumā „Baloži”, Indrāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, 
kadastra numurs:7058-004-0128 un zemes gabala daĜu 2 m2 apmērā īpašumā 
„Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, 
kadastra numurs:7058-016-0228 projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 
"Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reăionos" 
īstenošanai. 

2. Zemes lietošanas līgumu noslēgt uz termiĦu līdz 2035.gada 31.augustam. 
 

5.§ 
PAR NOTEIKUMU PAR KOMANDĒJUMIEM APSTIPRINĀŠANU 

ZiĦo: T.Salenieks 
 
Lai nodrošinātu kontroli par izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības amatpersonu, 
darbinieku komandējumiem sakarā ar amata pienākumu veikšanu un, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 22.07.2013. sēdes (Protokols Nr.2, 4.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Noteikumus Nr.3 „Noteikumi par 
komandējumiem”.  

(8.pielikumā – Noteikumi Nr.3 „Noteikumi par komandējumiem” uz 3 lapām.) 
 

6.§ 
PAR 2012.GADA PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 

ZiĦo: I.Bodžs 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 72.pantu un Ministru 
kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem 
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pārskatiem” 16.p. kā arī Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.07.2013. sēdes 
(Protokols Nr.2, 5.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu.  
(Pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats atrodas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā Nr.5-11 „Gada publiskais pārskats” 2013.gads.) 
 

7.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA BUDŽETĀ 

ZiĦo: I.Logina 
 

Sakarā ar valsts budžeta finansējuma saĦemšanu atbalstu guvušo projektu īstenošanai, 
dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos un asistentu pakalpojumiem 
personām ar invaliditāti, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu tāmes 
ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas kodiem, Ħemot vērā Finanšu 
un attīstības komitejas 22.07.2013. sēdes (Protokols Nr.2, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 
“Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
2.1. Saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi Lubānas novada domes 

2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada 
pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai 
zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.10 “Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(9.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.10. “Grozījumi Lubānas novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” uz 2 lapām.) 

 
8.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETA 1.PUSGADA IZPILDI 
ZiĦo: I.Logina 

 
Deputāti noklausās pašvaldības galvenās grāmatvedes I.Loginas ziĦojumu par 
pašvaldības 2013.gada budžeta I pusgada izpildi un Ħemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas 22.07.2013. sēdes (Protokols Nr.2, 7.§) lēmumu, pieĦem zināšanai 
pašvaldības 2013.gada budžeta I pusgada izpildi bez balsojuma.  
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(Pašvaldības 2013.gada I pusgada budžeta izpilde atrodas Lubānas novada 
pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā „Finanšu un attīstības komitejas 
protokoli”, Protokols Nr.2, 2013.gads.) 
 

9.§ 
PAR AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU FESTIVĀLA „AIVIEKSTES 

SVĒTKI” TURPMĀKO RĪKOŠANU 
ZiĦo: I.Kraukle 

 
Noklausās pašvaldības kultūras darba speciālistes I.Kraukles ziĦojumu un Ħemot 
vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 18.07.2013. sēdes 
(Protokols Nr.2, 4.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Amatiermākslas kolektīvu festivālu „Aiviekstes svētki” turpmāk rīkot katru 

otro gadu.  
2. Sakarā ar iespējām organizēt starptautiskus amatiermākslas festivālus 

Lubānā, kas tiek saistīti ar piedalīšanos ES projektos, noteikt tuvāko gadu 
„Aiviekstes svētku” datumus: 2014. gada 12. jūlijs un 2016. gada 9.jūlijs. 

 
10.§ 

PAR DZĪVOKěA PIEŠĖIRŠANU ANNAI VOSKAI 
ZiĦo: T.Salenieks 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ziĦo par esošo situāciju sakarā ar Annas Voskas 
14.06.2013. iesniegumu (Reă.19.06.2013., Nr.1-22/72) par atbalstu dzīvokĜa 
jautājumā. SaĦemtais iesniegums tika izskatīts domes 27.06.2013. sēdē (Protokols 
Nr.9, 14.§), kur tika pieĦemts lēmums atlikt jautājuma izskatīšanu līdz pilnīgai īres 
parāda nomaksai par jau esošo dzīvokli „Moroza” – „5”, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā. Šajā laikā kopš 27.06.2013. domes sēdes ir veikta pilnīga īres parāda 
nomaksa par esošo dzīvojamo platību.  

T.Salenieks ierosina jaunajā īres līgumā iekĜaut atsevišėus noteikumus par dzīvojamās 
platības īres pārbaudes termiĦu kā arī iepriekšējo dzīvokli pieĦemt no īrnieka 
sakārtotu.    

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Izīrēt dzīvokli „Moroza”- „8”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Annai Voskai. 
 
Sēdi slēdz plkst.17,30. 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                              Tālis Salenieks     
 
Protokolists:                                                                                         Diāna Krieva 
Parakstīts________________________________________ 

 
 


