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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 28.novembrī                                                               Nr. 16 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Aigars NOVIKS, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Lana KUNCE, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Līga ŠPUNE, 
                           Laila OZOLIĥA, 
                           Guntis KLIKUČS. 
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA, galvenā  
                          grāmatvede; Aija OZOLIĥA, nekustamo īpašumu speciāliste; Andris                               
                          KěAVIĥŠ, pašvaldības juriskonsults. 
 
 Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un ierosina izslēgt no sēdes 
izsludinātās darba kārtības nepilnīgi sagatavotu jautājumu „Par Lubānas vidusskolas 
iekšējās kārtības noteikumiem”. 
Deputāti vienojas par sekojošu DARBA KĀRTĪBU: 
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par projekta „Festivāli kā instruments pašvaldības tēla veidošanai un 

starptautiskas sadarbības veicināšanai” pieteikuma iesniegšanu Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas 
LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela 
apjoma grantu shēmas „Kultūras apmaiĦa” projektu konkursā. 

3. Par Sociālā dienesta izdotā administratīvā akta apstrīdēšanu. 
4. Par grozījumiem un papildinājumiem pašvaldības apbalvojuma „Lubānas novada 

Gada cilvēks” nolikumā. 
5. Par Lubānas novada skolēnu prēmēšanas noteikumiem. 
6. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Inesei Vīksnānei. 
7. Par adrešu maiĦu nekustamajiem īpašumiem „UpmaĜu mājas” un „Uztupi”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 
8. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no JāĦa Gavara 

bezstrīda kārtībā. 
9. Par nekustamā īpašuma „Rūpnieku mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sadalīšanu. 
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10. Par robežu un platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām 
„Ozoli – Meirānu tilts”, Indrānu pagastā un Meirānu iela, Lubānā, un zemes 
vienības Dzērvenītes iela, Lubānā, Lubānas novadā, izveidošanu. 

11. Par robežu un platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemei Jaunā ielā 37 un 
Latgales ielā 32, Lubānā. Lubānas novadā. 

12. Par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu. 
13. Par Lubānas vidusskolas mācību telpu un ēdamzāles nomas maksas konvertēšanu 

uz EURO. 
14. Par prēmijām pašvaldības amatpersonām un iestāžu darbiniekiem. 
15. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par budžetu. 
16. Par pašvaldības darbinieku amatalgu palielinājumu 2014.gadā. 
17. Par pašvaldības dalību Valsts atbalstītā projektā „Demogrāfisko pasākumu 

īstenošana Latvijā – daudzbērnu ăimeĦu apliecības – Goda ăimenes kartes 
ieviešana”. 

18. Par Lubānas pilsētas Zemes komisijas sastāva apstiprināšanu. 
19. Iesniegumi: 

Par Lubānas vidusskolas direktores M.Krustas iesniegumu finansējuma 
piešėiršanai psihologam un pedagoga palīgam 2014.gadā. 

20. Par pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas - automašīnas VOLVO GZ-
3664 atsavināšanu, ieguldot to SIA „Lubānas KP” pamatkapitālā.  

21. Par pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas - vieglās automašīnas VOLVO 
JK-936 nodošanu lietošanā. 

1.§ 
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 

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

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj sēdi un informē deputātus par savu darbu 
starplaikā starp domes sēdēm: 

- par dalību 05.11.2013. noslēguma pasākumā „Pieslēdzies Latvijai”; 
- 06.11.2013. dalību lekcijā par novadnieku Hugo CelmiĦu”; 
- dalību 11.11.2013. Lāčplēša dienai rīkotajos pasākumos novadā; 
- Latvijas Republikas proklamēšanas dienai paredzēto svētku pasākumu 

apmeklējumu; 
- 27.11.2013. Vidzemes plānošanas reăiona sēdi. 

Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem.  
Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par pašvaldības darbību starplaikā starp 
domes sēdēm. 
(Pielikumā Nr.1 – I.Bodža ziĦojums uz 2 lapām.) 
 
 

Plkst.15,15 deputāte Rudīte Kolāte sāk darbu domes sēdē. 
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2.§ 
PAR PROJEKTA „FESTIVĀLI KĀ INSTRUMENTS PAŠVALDĪBAS TĒLA 
VEIDOŠANAI UN STARPTAUTISKAS SADARBĪBAS VEICINĀŠANAI” 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANU EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS FINANŠU 
INSTRUMENTA 2009. – 2014.GADA PERIODA PROGRAMMAS LV04 

„KULTŪRAS UN DABAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN 
ATJAUNINĀŠANA” NELIELA APJOMA GRANTU SHĒMAS „KULTŪRAS 

APMAIĥA” PROJEKTU KONKURSĀ 
(ZiĦo: I.Kraukle)  

 
Noklausās pašvaldības kultūras darba speciālistes I.Kraukles ziĦojumu un Ħemot 
vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 21.11.2013. sēdes 
(Protokols Nr.7, 2.§) sēdes lēmumu un Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. 
sēdes (Protokols Nr.6, 1.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Iesniegt projekta „Festivāli kā instruments pašvaldības tēla veidošanai un 

starptautiskas sadarbības veicināšanai” pieteikumu Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV04 
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas un atjaunināšana” neliela 
apjoma grantu shēmas „Kultūras apmaiĦa” projektu konkursā, uzĦemoties 
visas ar projekta īstenošanu saistītās juridiskās saistības.  

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 100 000 (viens simts tūkstoši 
euro), no kurām pašvaldības līdzfinansējums EUR 5 000 (pieci tūkstoši euro). 

(Pielikumā Nr.2 – Informācija par projektu uz 2 lapām.) 
 

3.§ 
PAR SOCIĀLĀ DIENESTA IZDOTĀ ADMINISTRATĪVĀ AKTA 

APSTRĪDĒŠANU 
(ZiĦo: A.KĜaviĦš) 

 
2013.gada 6.novembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība) 
saĦēma Annas ZiediĦas, dzīvojošas „Vijās”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, 
iesniegumu (Reă.Nr.1-22/134), kurā lūdz atjaunot sociālo palīdzību - aprūpi mājās, 
kas pārtraukta pamatojoties uz Lubānas novada sociālā dienesta 2013.gada 9.oktobra 
lēmumu Nr.7-02/13/13. Lēmumā norādīto uzskata par neatbilstošu patiesībai. 
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 21.11.2013. 
sēdes (Protokols Nr.7, 7.§) lēmumu, pamatojoties uz likuma „Ārstniecības likums” 
37.pantu, Lubānas novada 2010.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.10 „Par 
APRŪPI MĀJĀS Lubānas novadā” 4.4.3. apakšpunktu, Administratīvā procesa 
likuma 81.panta pirmo daĜu, otrās daĜas 2.punktu, 84.pantu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atzīt Lubānas novada Sociālā dienesta 2013.gada 10.oktobra lēmumu Nr. 7-

02/13/13 par nepamatotu un to atcelt. 
2. Atjaunot Annai ZiediĦai sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās ar šā lēmuma 
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spēkā stāšanās brīdi. 
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziĦošanas brīdi adresātam. 
 (Pielikumā Nr.3 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas. A.ZiediĦas iesnieguma, Lubānas 
novada Sociālā dienesta lēmuma kopijas atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 
pastāvīgi glabājamā lietā „Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
sēžu protokoli”, Protokols Nr.7, 2013.gads.) 
 

4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM UN PAPILDINĀJUMIEM PAŠVALDĪBAS 

APBALVOJUMA „LUBĀNAS NOVADA GADA CILVĒKS” NOLIKUMĀ 
 (ZiĦo: I.Peilāne) 

 
Sakarā ar Latvijas Republikas pievienošanos eirozonai 2014.gada 1.janvārī un naudas 
konvertāciju no latiem uz euro, kā arī Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas 21.11.2013. sēdes (Protokols Nr.7, 3.§) un Finanšu un 
attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 2.§) lēmumus,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt nolikuma „Lubānas novada Gada cilvēks” pielikumu - veidlapu 

„Pieteikums pašvaldības apbalvojumam „Lubānas novada Gada cilvēks”  
20…. gadā””.   

2. Veikt grozījumus nolikuma „Lubānas novada Gada cilvēks” 
6.3. punktā: skaitli “30 LVL”  aizstāt ar  skaitli “50 EURO”. 

3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
(Pielikumā Nr.4 – Nolikums „Lubānas novada Gada cilvēks” ar grozījumiem un 
pielikuma veidlapa uz 3 lapām.) 

 
5.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA SKOLĒNU PRĒMĒŠANAS NOTEIKUMIEM 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Lai motivētu skolēnus padziĜināt zināšanas, sekmētu viĦu personības intelektuālo 
pilnveidošanos, kā arī Ħemot vērā iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi skolēnu 
panākumu novērtēšanā, saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes 
(Protokols Nr.6, 3.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt noteikumus Nr. 5 “Par Lubānas novada skolēnu prēmēšanu”. 
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.  
(Pielikumā Nr.5 – Noteikumi Nr.5 „Par Lubānas novada skolēnu prēmēšanu” uz 1 
lapas.) 
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6.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA PARĀDA DZĒŠANU INESEI 

VĪKSNĀNEI 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste A. OzoliĦa ziĦo 
jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Inesei Vīksnānei par zemi 
Oskara Kalpaka ielā 11, Lubānā, Lubānas nov.. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 
ar lietu saistītos apstākĜus: KONSTATĒ: 

Pēc situācijas uz 2013.gada 28.novembri Inesei Vīksnānei nekustamā īpašuma 
nodokĜa parāds par laika posmu no 2007.gada līdz 2009.gadam par zemi Oskara 
Kalpaka ielā 11, Lubāna, Lubānas nov., sastāda Ls 8,73; tai skaitā: iepriekšējo 
periodu maksājumi par zemi – Ls 4,57 un nokavējuma nauda – Ls 4,16. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrēts 
nekustamais īpašums Oskara Kalpaka ielā 11, Lubāna, Lubānas nov., sākotnēji 
zemesgrāmatā reăistrēts uz pašvaldības vārda, vēlāk sadalīts 8 atsevišėos dzīvokĜu 
īpašumos, katram dzīvoklim atvērts atsevišės zemesgrāmatas nodalījums. 

Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz Ineses Vīksnānes 
vārda nav reăistrēti nekustamie īpašumi, un kopējā nekustamā īpašuma nodokĜa 
parāda summa ir mazāka par Ls 10,00. 
Iepazīstoties ar pieejamo informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daĜu un 
Latvijas Republikas likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 25.panta 1.daĜas 5.punktu, 
26.panta 6¹.daĜu, 25.panta 3.daĜu un 4.daĜu, saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 
25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 8.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 
nokavējuma naudu par zemi par laika posmu no 2007.gadu līdz 2009.gadam Ls 
8,73 (astoĦi lati, 73 santīmi) Inesei Vīksnānei, personas kods: xxx, par 
nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 11, Lubāna, Lubānas nov., sakarā ar 
to, ka personai Lubānas novada pašvaldībā vairs nepieder nekustamie īpašumi 
un kopējā piedzenamā nekustamā īpašuma nodokĜa parāda summa ir mazāka 
par 10 latiem. 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Inesei Vīksnānei. 

 Lēmuma izrakstus izsniegt galvenai grāmatvedei I.Loginai un nekustamā 
īpašuma speciālistei A.OzoliĦai. 
(Pielikumā Nr.6 – Personīgā konta pārskats uz 1 lapas.) 
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7.§ 
PAR ADREŠU MAIĥU NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM „UPMAěU MĀJAS” 

UN „UZTUPI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste A. OzoliĦa ziĦo par 
adrešu maiĦu nekustamajiem īpašumiem „UpmaĜu mājas” un „Uztupi”, Indrānu pag., 
Lubānas nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, KONSTATĒ, 
ka 2013.gada 1.augustā Lubānas novada pašvaldībā tika saĦemts Valsts zemes 
dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegums ar Nr.10-03/271608-2/1 „Par 
adrešu datu sakārtošanu atbilstoši apstiprinātajam Lubānas novada teritorijas 
plānojumam”, kurā minēts, ka aktualizējot Lubānas novadā apstiprināto ciemu 
robežas tika konstatētas adreses, kuras neatbilst apstiprinātajam Lubānas novada 
teritorijas plānojumam, un tiek lūgts izvērtēt un aktualizēt pievienoto adrešu sarakstu. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, Ħemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa 
domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieĦemtos saistošos noteikumus Nr.5 
„Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, vadoties no 2009.gada 3.novembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punkta, pamatojoties 
uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daĜu, 15.panta 
pirmo daĜu, saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols 
Nr.6, 9.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam mainīt adreses Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā: 

N.p.k. Zemes vienības un 
ēku kadastra 
apzīmējumi 

Adreses kods Līdzšinējā adrese Jaunā adrese 

1. 7058-004-0170 

7058-004-0170-001 

103801382 „Uztupi”,  

Indrānu pag., 

Lubānas nov., LV-
4830 

„Uztupi”, Indrāni, 

Indrānu pag., 

Lubānas nov., 
LV-4830 

2. 7058-016-0030 

7058-016-0030-001 

7058-016-0030-002 

106368763 „UpmaĜu mājas”, 

Indrānu pag., 

Lubānas nov., LV-
4826 

„UpmaĜu mājas”,  

Meirāni, Indrānu 
pag., 

Lubānas nov., 
LV-4826 

Lēmuma izrakstus izsūtīt: 

1. Uldim KrēsliĦam uz adresi: „Brunīši”, Indrāni, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-
4830 (lēmuma 1.punktu 2 eks.); 
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2. Zintai Galejai uz adresi: MurjāĦu iela 48-4, Rīga, LV-1064 (lēmuma 2.punktu 2 
eks.); 

3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai (1 eks.); 

4. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz adresi: Rīgas iela 47, 
Valmiera, LV-4201 (1.eks.). 

(VZD iesniegums un dokumenti pie tā uz 6 lapām atrodas Lubānas novada 
pašvaldības arhīvā pastāvīgi glabājamā lietā „Dome sēžu protokoli”, Protokols 
Nr.15, 2013.gads..) 

 
8.§ 

PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 
PIEDZIĥU NO JĀĥA GAVARA BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 

 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā no JāĦa Gavara. 
     Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika 
konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 1995.gada 26.septembrī 
nostiprināts nekustamais īpašums „Atpūtas”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma 
(folijas) Nr.40, 2003.gada 25.novembrī nostiprināts nekustamais īpašums „Āres 
Lukauši”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma (folijas) Nr.100000117740. 

Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un ēkām Jānim Gavaram nav 
pilnā apmērā samaksāts par laika posmu no 2010.gada līdz 2013.gadam un uz 
2013.gada 28.novembri nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un ēkām ir Ls 
950,18 apmērā, kur Ls 735,05 ir pamatparāds, Ls 215,13 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, 
saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 11.§) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Uzlikt par pienākumu Jānim Gavaram nomaksāt nekustamā īpašuma 
nodokĜa parādu, kopā Ls 950,18 (deviĦi simti piecdesmit lati, 18 santīmi) par 
zemi un ēkām „Atpūtas”, ”Āres” un „Āres Lukauši”, Indrānu pag., Lubānas 
nov., par laika periodu no 2010.gada līdz 2013.gadam viena mēneša laikā no šī 
administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no JāĦa Gavara par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma 
naudu par nekustamajiem īpašumiem „Atpūtas”, ”Āres” un „Āres Lukauši”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., Ls 950,18 (deviĦi simti piecdesmit lati 18 santīmi) 
apmērā, kur Ls 735,05 ir pamatparāds, Ls 215,13 ir nokavējuma nauda, 
piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo 
un nekustamo mantu. 
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 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. 
(Pielikumā Nr.7 –Izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām; izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas uz 9 lapām; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu kopijas uz 16 lapām; konta 
pārskats uz 1 lapas; Zemesgrāmatas izdrukas uz 3 lapām.) 
 

9.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „RŪPNIEKU MĀJAS”, INDRĀNU PAGASTĀ, 

LUBĀNAS NOVADĀ, SADALĪŠANU 
 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
Mārītes Intas KĜaviĦas pilnvarotās personas Ata Plūmes 2013.gada 5.novembra 
iesniegumu (Reă. 2013.gada 6.novembrī, Nr.1-23/12) par nekustamā īpašuma 
„Rūpnieku mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov. sadalīšanu. 
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, KONSTATĒ:  

• Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrēts 
nekustamais īpašums „Rūpnieku mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 
numurs īpašumam: 7058-005-0078, nekustamais īpašums nav reăistrēts 
Zemesgrāmatā; 

• īpašums sastāv no divām zemes vienībām, 1.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-005-0050, platība – 28,1 ha un 2.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-005-0078, platība – 0,72 ha, zemesgabalu statuss – 
pašvaldībai piekritīgā zeme; 

• 1991.gada 10.jūnijā ir iesniegts zemes pieprasījums, kurā lūdz atgriezt 
īpašumā mantojamo zemi Lubānas pagasta „Rūpniekos”, ar Indrānu pagasta 
zemes komisijas 1997.gada 27.novembra sēdes lēmumu Nr.50 piešėirta 
lietošanā zeme Indrānu pagasta „Rūpniekos” 19,7 ha kopplatībā; ar Lubānas 
novada pašvaldības 2011.gada 28.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.9, 8.§ 4.p. 
personai izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Rūpnieki 1”, precizēta 
zemesgabalu kopplatība uz 28,82 ha; zeme atzīta par pašvaldībai piekritīgo 
zemi, piešėirts nosaukums un adrese: „Rūpnieku mājas”, noteikti zemes 
lietošanas mērėi, kā arī personai piedāvāts slēgt zemes nomas līgumu par 
lietošanā bijušo zemi; 

• 2012.gada 15.februārī Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālā nodaĜa 
pieĦēma lēmumu Par atteikumu atzīt īpašuma tiesības uz zemi un atzina, ka 
īpašuma tiesību atjaunošana uz „Rūpnieku mājām” risināma vispārējās 
jurisdikcijas tiesā ceĜot prasību par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi; 

• 2012.gada 23.aprīlī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.4 par „Rūpnieku 
māju”, Indrānu pagastā nomu, iznomātā zemes platība 19,7 ha; 

• ar 2013.gada 2.oktobra Vidzemes apgabaltiesas spriedumu lietā 
Nr.C05024413 atzītas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rūpnieku 
mājas”, kura sastāvā ietilpst individuālā dzīvojamā māja un šėūnis, zemes 
vienība 0,72 ha platībā un zemes vienība 16,78 ha platībā; 
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• 2013.gada 6.novembrī tika saĦemts pilnvarotās personas Ata Plūmes 
iesniegums ar pievienotu skici par nekustamā īpašuma „Rūpnieku mājas” 
sadali atbilstoši Vidzemes apgabaltiesas spriedumam. 

 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, saskaĦā ar Mārītes Intas KĜaviĦas pilnvarotās personas Ata Plūmes 
iesniegumu, Ħemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē 
apstiprināto teritorijas plānojumu un pieĦemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, 15.panta 1.daĜu, saskaĦā ar 2006.gada 20.jūnija 
MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.1. un 
18.punktu, saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols 
Nr.6, 12.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. SaskaĦā ar Vidzemes apgabaltiesas spriedumu jauna nekustamā 
īpašuma veidošanai no Lubānas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā 
īpašuma „Rūpnieku mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 
īpašumam: 7058-005-0078, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058-
005-0078, platība - 0,72 ha un daĜu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 
7058-005-0050, platība – 16,78 ha, pēc klāt pievienotajām skicēm. 

2. Atdalītajiem zemes gabaliem saglabāt esošo nosaukumu un ēkām 
saglabāt esošo adresi: „Rūpnieku mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt 
zemes lietošanas mērėus: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-005-
0078, platība 0,72 ha - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601), 
otrajai atdalītajai zemes vienībai ar platību 16,78 ha -  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods:0101). 

3. Pēc atdalīšanas paliekošajiem - pašvaldībai piekrītošajiem zemes 
gabaliem piešėirt nosaukumu: „Liedes Rūpnieki”, noteikt zemes gabalu 
platības: 5,93 ha 1.zemes vienībai un 5,39 ha 2.zemes vienībai, noteikt zemes 
gabalu lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods:0101). 
(Pielikumā Nr.8 –Izvērstais lēmums – (administratīvais akts) uz 2 lapām; īpašuma 
sadalījuma skices uz 2 lapām. A.Plūmes iesniegums, pilnvaras kopija, skice uz 3 
lapām atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā pastāvīgi glabājamā lietā 1-23 
„Fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi par nopietniem trūkumiem un 
atbildes uz tiem, iesniegumi īpašuma jautājumos, dokumentu reăistrs.”2013.gads.) 
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10.§ 
PAR ROBEŽU UN PLATĪBU PRECIZĒŠANU PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠAJĀM 

ZEMES VIENĪBĀM „OZOLI – MEIRĀNU TILTS”, INDRĀNU PAGASTĀ UN 
MEIRĀNU IELA, LUBĀNĀ, UN ZEMES VIENĪBAS DZĒRVENĪTES IELA, 

LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZVEIDOŠANU 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste A. OzoliĦa ziĦo 
jautājumu par robežu un platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes 
vienībām „Ozoli – Meirānu tilts”, Indrānu pagastā un Meirānu iela, Lubānā, un zemes 
vienības Dzērvenītes iela, Lubāna, izveidošanu. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 
ar lietu saistītos apstākĜus, KONSTATĒ:  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrēts 
nekustamais īpašums „Ozoli – Meirānu tilts”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 
numurs īpašumam: 7058-010-0105, īpašums sastāv no piecām zemes vienībām - 
1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-010-0105, platība – 2,03 ha, 2.zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-010-0106, platība – 0,85 ha, 3.zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu: 7058-011-0159, platība – 2,1 ha, 4.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-016-0151, platība – 4,82 ha, 5.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-017-0022, platība – 2,67 ha, zemes gabalu statuss - pašvaldībai 
piekritīgā zeme, īpašums nav reăistrēts Zemesgrāmatā. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrēts 
nekustamais īpašums Meirānu iela, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs 
īpašumam: 7013-005-0090, īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 7013-005-0090, platība – 8449 m², zemes gabala statuss - pašvaldībai 
piekritīgā zeme, īpašums nav reăistrēts Zemesgrāmatā. 

Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē apstiprinātajā 
teritorijas plānojumā un pieĦemtajos saistošajos noteikumos Nr.5 „Lubānas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, 2. kartē „Lubānas pilsētas plānotā (atĜautā) teritorijas 
izmantošana” un 5. kartē „Indrānu pagasta plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošana” ir 
attēlota Lubānas novada Lubānas pilsētas plānotā robeža, kas ietver visu esošās 
Lubānas pilsētas teritoriju, kā arī daĜu no Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas. 
ĥemot vērā, ka Lubānas novada administratīvā teritorija sastāv no divām 
teritoriālajām vienībām – Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta, grozot Lubānas 
pilsētas robežu, tiek grozīta arī Indrānu pagasta robeža. 

Tāpat Lubānas pilsētas teritorijā iekĜautajai daĜai no autoceĜa „Ozoli – Meirānu 
tilts” ir nepieciešams piešėirt ielas nosaukumu, grozīt robežas un noteikt platības 
saistītajām zemes vienībām. 
 

Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē 
apstiprināto teritorijas plānojumu un pieĦemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 
„Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2.7.1.punktu, pamatojoties uz „Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daĜas 1.punktu, 
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 8.panta trešo 
daĜu, 14.panta otro un trešo daĜu, vadoties no 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.punkta, saskaĦā ar 
Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 14.§) lēmumu,  
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai no pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašumā „Ozoli – Meirānu tilts”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
kadastra numurs īpašumam: 7013-010-0105, ietilpstošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu: 7058-011-0159, atdalīt zemi 2830 m² platībā saskaĦā ar  
pievienoto skici. 

2. DaĜai no atdalītās zemes ar platību 1955 m² piešėirt nosaukumu: 
Dzērvenītes iela, Lubāna, Lubānas nov., noteikt lietošanas mērėi: zeme dzelzceĜa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceĜu zemes nodalījuma joslā (kods: 
1101) saskaĦā ar pievienoto skici, zemes gabalu Dzērvenītes iela atzīt par 
pašvaldībai piekrītošo zemi. 

3. DaĜu no atdalītā zemesgabala 875 m² platībā pievienot pie pašvaldībai 
piekrītošā īpašuma Meirānu iela, Lubāna, Lubānas nov., pie zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu: 7013-005-0090, pēc zemesgabala pievienošanas zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7013-005-0090 noteikt platību 9324 m², 
noteikt lietošanas mērėi: zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceĜu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101) saskaĦā ar pievienoto skici. 

4. Pēc atdalīšanas nekustamajam īpašumam „Ozoli – Meirānu tilts”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7013-010-0105, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0159, noteikt platību - 1,817 ha, 
noteikt lietošanas mērėi: zeme dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceĜu zemes nodalījuma joslā (kods: 1101). 
 

Lēmuma izrakstu izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz 
adresi – Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201 (3 eks.) un nekustamā īpašuma speciālistei 
Aijai OzoliĦai (1 eks.). 

(Pielikumā Nr.9 – zemes sadalījuma skices uz 3 lapām.)  
 

11.§ 
PAR ROBEŽU UN PLATĪBU PRECIZĒŠANU PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠAJAI 

ZEMEI JAUNĀ IELĀ 37 UN LATGALES IELĀ 32, LUBĀNĀ. LUBĀNAS 
NOVADĀ 

(ZiĦo: A.OzoliĦa) 
 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste A.OzoliĦa ziĦo 
jautājumu par robežu un platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemei Jaunā ielā 
37 un Latgales ielā 32, Lubānā, Lubānas nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 
ar lietu saistītos apstākĜus, KONSTATĒ, ka Jaunā ielā 37 un Latgales ielā 32, Lubānā, 
dabā veicot zemes gabalu apsekošanu un uzmērīšanu, robežas un platības neatbilst  
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētajiem datiem. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
pašvaldībai piekrītošajai zemei Jaunā iela 37, Lubāna, Lubānas nov., kadastra 
numurs īpašumam: 7013-002-0076, precizēt platību no 1747 m² uz 1553 m², un 
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pašvaldībai piekrītošajai zemei Latgales iela 32, Lubāna, Lubānas nov., kadastra 
numurs īpašumam: 7013-002-0071, precizēt platību no 1899 m² uz 1642 m², 
precizēt zemes gabalu robežas saskaĦā ar pievienoto skici. 

Lēmuma izrakstu izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz 
adresi – Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201 (2 eks.) un nekustamā īpašuma speciālistei 
Aijai OzoliĦai (2 eks.) 

(Pielikumā Nr.10 – zemes gabalu robežu skice uz 1 lapas.) 
 

12.§ 
PAR NEATBILSTOŠI VEIKTO IZDEVUMU ATMAKSU 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 

Izskata Valsts reăionālās attīstības aăentūras (VRAA) 2013. gada 4. oktobra lēmumu 
Reă. Nr. 2/KAP/10/3692 „Par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem projektā 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/043” „Lubānas novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde”. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, 
konstatēts: 

1) veicot iepirkumu Nr.LNP2011/2/ESF „Lubānas novada integrētās attīstības 
programmas 2012.-2018. gadam un Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025. gadam izstrāde”, iepirkumu komisija piemērojusi nelikumīgus pretendentu 
atlases un/vai vērtēšanas kritērijus un pārkāpusi vienlīdzības principu, kā rezultātā 
tiek piemērota finanšu korekcija desmit procentu apmērā no attiecināmo izmaksu 
daĜas izmaksām, kas ir radušās saskaĦā ar 2011. gada 20. aprīlī starp Lubānas novada 
pašvaldību un SIA „COWI Latvia” noslēgto līgumu par Lubānas novada attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma izstrādi; 

2) VRAA ir noraidījusi pašvaldības lūgumu samazināt finanšu korekcijas likmi; 

3) projekta kopējās attiecināmās izmaksas tiek samazinātas par 3093,72 LVL. 

Ievērojot augstākminēto un izvērtējot situāciju, kā arī Ħemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 15.§) lēmumu,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/043” „Lubānas 

novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” kopējās 
izmaksas 34706,70 LVL (trīsdesmit četri tūkstoši septiĦi simti seši lati, 70 
santīmi), no kurām attiecināmās izmaksas ir 31612,98 LVL (trīsdesmit viens 
tūkstotis seši simti divpadsmit lati, 98 santīmi) un neattiecināmās izmaksas 
3093,72 LVL (trīs tūkstoši deviĦdesmit trīs lati, 72 santīmi). 

2. Segt projekta neattiecināmās izmaksas no pašvaldības budžeta. 
3. Atmaksāt Valsts reăionālās attīstības aăentūrai neattiecināmo izmaksu 

pārmaksu 1814,82 LVL (viens tūkstotis astoĦi simti četrpadsmit lati, 82 
santīmi) apmērā. 

(Pielikumā Nr.11 – Valsts reăionālās Attīstības aăentūras lēmuma, vēstuĜu kopijas uz 
6 lapām.) 
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13.§ 
PAR LUBĀNAS VIDUSSKOLAS MĀCĪBU TELPU UN ĒDAMZĀLES NOMAS 

MAKSAS KONVERTĒŠANU UZ EURO 
(ZiĦo: I.Logina) 

 
Izskata Lubānas vidusskolas direktores 20.11.2013. iesniegumu Nr.1-12/21 (Reă. 
Nr.1-13/140). Sakarā ar Latvijas Republikas pievienošanos eirozonai 2014.gada 
1.janvārī un maksas pakalpojumu cenu konvertēšanu no latiem uz euro, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 4.§) lēmumu,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Veikt Lubānas vidusskolas mācību telpu un ēdamzāles nomas maksu 
konvertēšanu no latiem uz euro un apstiprināt jaunu nomas maksu cenrādi ar 
2014.gada 1.janvāri. 
(Pielikumā Nr.12 – Cenrādis uz 1 lapas.) 
 

14.§ 
PAR PRĒMIJĀM PAŠVALDĪBAS AMATPERSONĀM UN IESTĀŽU 

DARBINIEKIEM 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
ĥemot vērā domes priekšsēdētāja T.Salenieka sniegto informāciju, Finanšu un 
attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 5.§) lēmumu, pamatojoties uz 
likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums” 16.panta otro daĜu, kas nosaka, ka „Amatpersonai (darbiniekam) saskaĦā ar 
ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras 
apmērs nedrīkst pārsniegt 75 procentus no mēnešalgas. Valsts tiešās pārvaldes 
iestādēm prēmijas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets, bet citām 
valsts vai pašvaldības institūcijām — šo institūciju darbību regulējošos normatīvajos 
aktos noteiktās amatpersonas (institūcijas)”, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Izmaksāt Lubānas novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem prēmijas sekojošā 
apmērā un kārtībā: 

1.1. LVL 74 apmērā darbiniekiem, kuri Lubānas novada pašvaldībā ir 
nodarbināti vairāk kā vienu gadu un kura darba kvalitāti un rezultātus, 
atbilstoši izvirzītiem attiecīgās iestādes noteiktiem vienotiem kritērijiem, 
atzinīgi novērtējusi atbildīgā amatpersona; 

1.2. LVL 37 apmērā darbiniekiem, kuri Lubānas novada pašvaldībā ir 
nodarbināti mazāk kā vienu gadu vai darba pienākumus veic nepilnu 
darba laiku un kura darba kvalitāti un rezultātus, atbilstoši izvirzītiem 
attiecīgās iestādes noteiktiem vienotiem kritērijiem, atzinīgi novērtējusi 
atbildīgā amatpersona. Ievērojot „Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 16.panta otrajā daĜā 
noteikto, iepriekš minētajiem darbiniekiem (amatpersonām) var 
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izmaksāt prēmiju LVL 74 apmērā, ja attiecīgā darbinieka 
(amatpersonas) darba rezultāti ir novērtējami īpaši atzinīgi; 

1.3. nepārsniedzot maksimālo summu LVL 74, piešėirtās prēmijas apmērs 
var atšėirties, iestādes vadītājam veicot konkrētā darbinieka darba 
rezultātu un darba kvalitātes izvērtējumu. 

2. Atbildīgajām amatpersonām nodrošināt darbinieku izvērtēšanu un 
darbinieku sarakstu ar noteikto izmaksājamo prēmiju apmēru līdz 2013.gada 
16.decembrim iesniegt Lubānas novada pašvaldības grāmatvedībā. 
Amatpersonām un darbiniekiem, kuri nodarbināti vairākās pašvaldības iestādēs 
vai kuri vienlaicīgi pilda arī deputāta pienākumus, piešėirt vienu prēmiju. 
3. Prēmiju izmaksai paredzēt finansējumu no iestāžu darba algas fonda 
ekonomijas un nekustamā īpašuma nodokĜa 2013.gada plāna pārpildes. 

 
15.§ 

PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS PAR BUDŽETU 
(ZiĦo: I.Logina) 

 
Noklausās pašvaldības galvenās grāmatvedes I.Loginas ziĦojumu un Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 6.§) lēmumu,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), 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.21 
“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.21 “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.21 “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. 

(Pielikumā Nr.13 – Saistošie noteikumi Nr.21 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 
”Par 2013.gada konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.) 

 
16.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU AMATALGU PALIELINĀJUMU 
2014.GADĀ 

 (ZiĦo: T.Salenieks) 
 

Sakarā ar to, ka no 2014.gada 1.janvāra minimālā mēneša algas likme valstī noteikta 
225 lati, lai ievērotu diferenci starp pārējiem darbiniekiem, kuriem darba alga ir 
nedaudz augstāka par minimālo algas likmi, kā arī pārējo darbinieku atalgojuma 
konkurētspējas veicināšanai darba tirgū, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
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25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 5.§, 2.p.) lēmumu,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Palielināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku atalgojumu vidēji par 
5% sākot ar 2014.gada 1.janvāri. 

2. Pašvaldības izpilddirektoram un iestāžu vadītājiem sagatavot 
priekšlikumus par amatalgu izmaiĦām līdz 2013.gada 16.decembrim.  

 
17.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS DALĪBU VALSTS ATBALSTĪTĀ PROJEKTĀ 
„DEMOGRĀFISKO PASĀKUMU ĪSTENOŠANA LATVIJĀ – DAUDZBĒRNU 

ĂIMEĥU APLIECĪBAS – GODA ĂIMENES KARTES IEVIEŠANA” 
(ZiĦo: I.Peilāne) 

  
Izskata Latvijas Pašvaldību savienības 12.11.2013. vēstuli Nr.1120132769/A1758, 
kurā iepazīstina ar projekta mērėi - radīt atbalsta mehānismu daudzbērnu ăimenēm ar 
atlaižu un privilēăiju kartes palīdzību „Goda ăimenes karte”, kura darbības uzsākšana 
paredzēta ar 2014.gadu. 
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 21.11.2013. 
sēdes (Protokols Nr.7, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Piedalīties valsts atbalstītā projektā „Demogrāfisko pasākumu īstenošana 

Latvijā – daudzbērnu ăimeĦu apliecības – Goda ăimenes kartes ieviešana”. 
2. Slēgt trīspusēju sadarbības līgumu starp pašvaldību, Sabiedrības integrācijas 

fondu un SIA „Hannu-pro” par projekta īstenošanu. 
18.§ 

PAR LUBĀNAS PILSĒTAS ZEMES KOMISIJAS SASTĀVA APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Lubānas pilsētas zemes komisija līdzšinējā sastāvā apstiprināta 2005.gadā ar 
izmaiĦām 2007. un 2009.gados. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu 
un likuma ‘Par zemes komisijām” 21. pantu, kā arī saskaĦā ar Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reăionālās nodaĜas 01.11.2013. rīkojumu Nr.1-09-V/21 un Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 10.§) lēmumu,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas pilsētas zemes komisiju sekojošā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs -  Guntis Salbovs, pašvaldības īpašuma     
                                               apsaimniekošanas speciālists; 
Komisijas locekĜi - Tālis Salenieks, domes priekšsēdētājs; 
                                 Aija OzoliĦa, pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste; 
                                 Jānis LiepiĦš, būvvaldes arhitekts; 
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                                 Jānis Pīzelis, VZD Vidzemes reăionālas nodaĜas Madonas      
                                 biroja vadītājs. 
(Pielikumā Nr.19 – VZD 01.11.2013. rīkojuma Nr.1-09-V/21 kopija uz 1 lapas.) 
 
Plkst.16,45 deputāts Ilgonis Losāns sāk darbu domes sēdē. 

 
19.§ 

IESNIEGUMI 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Par Lubānas vidusskolas direktores M.Krustas iesniegumu finansējuma 

piešėiršanai psihologam un pedagoga palīgam 2014.gadā. 
 

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas 21.11.2013. iesniegumu Nr.1-
11/28 (Reă.Nr.1-13/142) par iespēju piešėirt finansējumu psihologam skolā un 0,5 
slodzes pedagoga palīgam (var būt arī sociālais pedagogs) nākamajā budžeta gadā. 
Jautājums skatīts Finanšu un attīstības komitejas 25.11.2013. sēdē (Protokols Nr.6, 
13.§).  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Veidojot 2014.gada pašvaldības budžetu, paredzēt finansējumu psihologa amata 
vienībai, izglītības iestāžu vajadzībām. 

 
20.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠĀS KUSTAMĀS MANTAS - 
AUTOMAŠĪNAS VOLVO GZ-3664 ATSAVINĀŠANU, IEGULDOT TO SIA 

“LUBĀNAS KP” PAMATKAPITĀLĀ 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Izskata jautājumu par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO, Reă. Nr. 
GZ-3664 atsavināšanu un konstatē, ka: 1) automašīna nav nepieciešama pašvaldības 
iestāžu autonomo funkciju nodrošināšanai; 2) jāuzlabo SIA „Lubānas KP” tehniskā 
bāze, lai uzĦēmums nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu nepārtrauktību; 3) mantiskā 
ieguldījuma novērtēšanas komisijas noteiktā mantas vērtība ir Ls 600.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punktu, 14.panta 
pirmās daĜas 2.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 
pirmās daĜas 4.punktu, „Komerclikuma” 153.panta pirmo daĜu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daĜu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atsavināt pašvaldības kustamo mantu – automašīnu VOLVO, Reă. Nr. GZ -

3664, ieguldot to pašvaldības SIA „Lubānas KP”, Reă.Nr.45403005405 
pamatkapitālā. 

2. Palielināt SIA „Lubānas KP” pamatkapitālu par Ls 600 (sešiem simtiem 
latu). 
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3. Uzdot pašvaldības kapitāla daĜu turētāja pārstāvim SIA „Lubānas KP” 
dalībnieku sapulcē balsot par pamatkapitāla palielināšanu. 

4. Noteikt, ka domes 2013.gada 28.februāra sēdes (Protokols Nr.2, 6.§) lēmums 
„Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V-70, Reă. Nr. 
GZ-3664 atsavināšu” ir zaudējis spēku ar šī lēmuma pieĦemšanu. 

(Pielikumā Nr.20 – Vērtēšanas protokols uz 1 lapas.) 
 

21.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠĀS KUSTAMĀS MANTAS - 

VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS VOLVO JK-936 NODOŠANU LIETOŠANĀ 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Nolūkā nodrošināt vienotu prasību ievērošanu pašvaldības īpašumā un nomā esošo 
vieglo automašīnu izmantošanā, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, 
Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Nodot pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža lietošanā uz amata pilnvaru 
termiĦu dienesta vajadzībām nepieciešamo pašvaldības vieglo automašīnu 
Volvo, Reă. Nr. JK-936. 
 
Sēdi slēdz plkst.17,30. 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                              Tālis Salenieks     
 
Protokolists:                                                                                         Diāna Krieva 
 
Parakstīts________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 


