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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 
2014.gada 31.jūlijā                                                                                    Nr. 7 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.10 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Laila OZOLIĥA,  
                           Aigars NOVIKS, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Lana KUNCE, 
                           Guntis KLIKUČS. 
                            
Administrācija: Uz darba kārtības 1.jautājuma izskatīšanu Velga PUZULE, Lubānas  
                          Kultūras nama direktore.  
                          Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,   
                          pašvaldības galvenā grāmatvede; Aija OZOLIĥA, nekustamo  
                          īpašumu speciāliste. 
Nepiedalās –  
Deputāti:           Līga ŠPUNE (atrodas atvaĜinājumā). 
                 
DARBA KĀRTĪBA: 
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par Ivetas Peilānes iecelšanu Lubānas vidusskolas direktora amatā. 
3. Par pakalpojuma maksas izcenojuma noteikšanu bukleta par Lubānas novadu 

pārdošanai Tūrisma un vēsturiskā mantojuma centrā. 
4. Par finansējumu franču ceĜotāja/fotogrāfa Stefana Surdjē (Stephan Soudrier) 

izstādei Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
2015.gada pašvaldības budžetā. 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu rezerves zemes fonda zemes 
vienībām Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no A.A. bezstrīda 
kārtībā. 

7. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no J.E. bezstrīda 
kārtībā. 
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8. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no D.D. bezstrīda 
kārtībā. 

9. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no SIA „B. H.” 
bezstrīda kārtībā. 

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no SIA „N.” 
bezstrīda kārtībā. 

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no I.R. bezstrīda 
kārtībā. 

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no L.S. bezstrīda 
kārtībā. 

13. Par adreses piešėiršanu zemes vienībai Lubānā, Lubānas novadā.   
14. Par lietošanas mērėu noteikšanu zemes vienībai Klānu iela 3, Lubāna, Lubānas 

novads. 
15. Par mantojamā nekustamā īpašuma „StrautmaĜi”, Indrānu pagasts, Lubānas 

novads, sadalīšanu. 

16. Par pašvaldības 2014.gada I pusgada budžeta izpildi. 
17. Par pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
18. Par papildus finansējuma piešėiršanu objektam “Periodiskās uzturēšanas darbi 

Vidzemes ielā, Lubānā”. 
19. Par dzīvokĜa Vidzemes ielā 2-2, Lubānā, Lubānas novadā, izīrēšanu. 
20. Par dāvinājuma pieĦemšanu Lubānas Kultūras namam. 
21. Par D.S. iesniegumu par palīdzību dzīvokĜa jautājuma risināšanā. 
22. Par M.P. iesniegumu par palīdzību dzīvokĜa jautājuma risināšanā.     
 

1.§ 
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 

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

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks un priekšsēdētāja vietniece I.Peilāne informē 
deputātus par savu darbu starplaikā starp domes sēdēm. 
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 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)  
Deputātes L.OzoliĦa un L.Kunce sniedz atskaiti par komandējumu uz Vaiji Vācijā 
laikā no 14. līdz 21.jūlijam. 
(Pielikumā Nr.2 – Atskaites par komandējumu uz 4 lapām.)  
Lubānas Kultūras nama direktore Velga Puzule sniedz paskaidrojumus par sagatavoto 
amatiermākslas kolektīvu festivāla „Aiviekstes svētki 2014” tāmi. Kopējās izmaksas 
svētku organizēšanai sastāda 8 180,82 EUR. Dome tāmes izpildi pieĦem zināšanai. 
(Pielikumā Nr.3 – Tāme uz 2 lapām.)  
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieĦem. 

 
2.§ 

PAR IVETAS PEILĀNES  IECELŠANU LUBĀNAS VIDUSSKOLAS 
DIREKTORA AMATĀ 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 
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Deputāte Iveta Peilāne jautājuma izskatīšanā un balsojumā nepiedalās kā 

ieinteresētā persona. 

 
SaskaĦā ar Lubānas novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu “Par 
pretendentu atlasi uz Lubānas vidusskolas direktora amata vietu” (Protokols Nr.6, 9.§) 
pašvaldības mājaslapā 30.jūnijā tika publicēts paziĦojums par konkursu uz vakanto 
direktora vietu. Noteiktajā laikā tika saĦemti četri pretendentu piedāvājumi. Konkursa 
komisija izvērtēja pretendentu kandidatūras atbilstoši konkursa nolikumam un 
2014.gada 25.jūlijā pieĦēma lēmumu par kandidāta izvirzīšanu iecelšanai amatā. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 9.punktu un 
“Izglītības likuma” 17.panta 3 daĜas 2.punktu, atklāta konkursa uz vakanto amatu 
“Lubānas vidusskolas direktors” konkursa komisijas 22.07.2014. ar turpinājumu 
25.07.2014., Protokolu Nr.1,   
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Iecelt Ivetu Peilāni, personas kods: xxx, Lubānas vidusskolas direktora amatā ar 
2014.gada 4.augustu. 
 

3.§ 
PAR PAKALPOJUMA MAKSAS IZCENOJUMA NOTEIKŠANU BUKLETA PAR 

LUBĀNAS NOVADU PĀRDOŠANAI TŪRISMA UN VĒSTURISKĀ 
MANTOJUMA CENTRĀ 

(ZiĦo: A.Noviks) 
 
SaskaĦā ar Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.07.2014. 
sēdes (Protokols Nr.7, 5.§) lēmumu, pamatojoties uz  Finanšu un attīstības komitejas 
25.07.2014. (Protokols Nr.7, 2.§) lēmumu, Ħemot vērā, ka tipogrāfijas izmaksas 
vienam bukletam ir 1, 35 EUR, bet buklets izgatavots kā informējošs un tūrisma 
attīstību veicinošs poligrāfisks izdevums, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Noteikt maksas izcenojumu prezentācijas materiāla – bukleta par Lubānas 
novadu realizēšanai Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 1,00 EUR 
(viens euro) par eksemplāru. 

 
4.§ 

PAR FINANSĒJUMU FRANČU CEěOTĀJA/FOTOGRĀFA STEFANA SURDJĒ 
(STEPHAN SOUDRIER) IZSTĀDEI LUBĀNAS NOVADA TŪRISMA UN 

KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ 2015.GADA PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETĀ 

 (ZiĦo: A.Noviks) 
 
Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālists Aigars 
Noviks ziĦo par Francijas Institūta Latvijā vēlmi organizēt franču ceĜotāja/fotogrāfa 
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Stefana Surdjē (Stephan Soudrier) izstādēm Vidzemes reăionā 2015.gadā. Izstādes 
sagatavošanai ir nepieciešams līdzfinansējums, kura maksimālā summa varētu būt 100 
EUR. 
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.07.2014. 
sēdes (Protokols Nr.7, 3.§) lēmumu, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. 
sēdes (Protokols Nr.7, 1.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Konceptuāli atbalstīt finansējuma piešėiršanu 100 EUR (viens simts euro) 
franču ceĜotāja/fotogrāfa Stefana Surdjē (Stephan Soudrier) izstādei Lubānas 
novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā un iekĜaut to 2015.gada 
pašvaldības budžetā. 

 
5.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĖU NOTEIKŠANU 
REZERVES ZEMES FONDA ZEMES VIENĪBĀM INDRĀNU PAGASTĀ, 

LUBĀNAS NOVADĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanu rezerves zemes fonda zemes 
vienībām Indrānu pagastā, Lubānas novadā, saskaĦā ar Valsts zemes dienesta 
18.jūnija vēstuli „Par rezerves zemes fonda zemes vienībām” Nr.2-04/511 
(Reă.Nr.2.05/84). 
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 Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs īpašumam: 7058-001-0044, kas sastāv no desmit zemes vienībām, īpašums 
nav reăistrēts Zemesgrāmatā, zemes vienību statuss – rezerves zemes fonda zeme, 
atsevišėām zemes vienībām nav noteikti lietošanas mērėi un tiem piekritīgās zemes 
platības.  
Latvijas Republikas „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās 
daĜas 1.punktā noteikts, ka zemes vienībai un zemes vienības daĜai vai plānotai zemes 
vienībai un zemes vienības daĜai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērėi un 
lietošanas mērėim piekrītošo zemes platību, to atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 
kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai 
likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā 
teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daĜa. 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un 
maiĦas kārtība” 2.punktā teikts, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērėi atbilstoši 
detālplānojumam, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai kadastrālās 
vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai un plānotai (projektētai) zemes 
vienībai, 4.punktā teikts, ka zemes vienībai un zemes vienības daĜai nosaka vienu vai 
vairākus lietošanas mērėus, lietošanas mērėim nosaka piekrītošo zemes platību, šo 
pašu noteikumu 16.punktā teikts, ka lietošanas mērėi nosaka, ja  zemes vienībai vai 
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zemes vienības daĜai nav noteikts lietošanas mērėis, 31.punktā noteikts, ka ja uz 
zemes vienības, kuru izmanto lauksaimniecībai, mežsaimniecībai vai 
ūdenssaimniecībai, atrodas būves, kuru galvenais lietošanas veids atbilst citai 
lietošanas mērėu grupai, zemes vienībai nosaka vairākus lietošanas mērėus. 
Iepazīstoties ar informāciju, pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma” 9.panta pirmās daĜas 1.punktu un vadoties no Ministru kabineta 2006.gada 
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 2.punkta, 
4.punkta, 16.punkta, 31.punkta, 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”, Ħemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 3.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Indrānu pagasta, Lubānas novada, nekustamā īpašuma, kadastra numurs 
īpašumam: 7058-001-0044, zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėus: 
Nr. Zemes vienības 

kad. apzīmējums 
Nekustamā īpašuma lietošanas mērėis, 

kods 
Liet. mērėim piekritīgā 

platība, ha 

1. 7058-001-0044 Pamatmērėis: 0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 
Papildmērėis: 0601 Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve 

0.43 

0.1 

2. 7058-001-0119 0601 Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve 

0.36 

3. 7058-004-0098 Pamatmērėis: 0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 
Papildmērėis: 0601 Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve 

0.85 

0.2 

4. 7058-005-0111 Pamatmērėis: 0101 Zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 
Papildmērėis: 0601 Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve 

0.68 

0.3 

5. 7058-016-0157 1003 Lauksaimnieciska rakstura 
uzĦēmumu apbūve 

1.83 

6. 7058-016-0231 1003 Lauksaimnieciska rakstura 
uzĦēmumu apbūve 

0.39 

7. 7058-017-0017 0601 Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve 

0.36 

 
Lēmuma izrakstu izsniegt (izsūtīt): 
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1. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz adresi: Rīgas iela 47, 
Valmiera, LV-4201 (1 eks.); 

2. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai (1 eks.). 

 
6.§ 

PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 
PIEDZIĥU NO A.A. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 

 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 
 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no A. A. bezstrīda kārtībā. 
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2003.gada 24.jūlijā nostiprināts 
nekustamais īpašums Ozolu iela 20-4, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 
Nr.100000078613-4. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un mājokli Ozolu ielā 20-4, Lubāna, 
Lubānas nov., A.A. nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) un uz 2014.gada 31.jūliju 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 31,57 EUR apmērā, kur  20,97 EUR ir 
pamatparāds, 10,60 EUR ir nokavējuma nauda.  
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daĜa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto 
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaĦā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokĜiem un nodevām” un „Administratīvā 
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā ir teikts, ka nodokĜa 
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiĦā un pilnā apmērā nomaksāt 
nodokĜus un nodevas; 26.panta pirmajā daĜā ir paredzēts, ka nodokĜu maksājumus 
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēėinātos nodokĜu maksājumus 
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokĜu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiĦā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 
nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu bezstrīda kārtībā nodokĜu administrācija 
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu 
piedziĦu. Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 26.panta septītās daĜas 2.punkts 
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu ir izpildu dokuments, 
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaĦā ar „Civilprocesa likumu” un 
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu. „Administratīvā 
procesa likuma” 364.panta pirmās daĜa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu 
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas 
uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz 
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas 
summu piedziĦu. SaskaĦā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daĜu, 
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākĜu kopums: 
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kĜuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta pirmo un otro daĜu, saskaĦā ar likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 
pirmās daĜas 2.punktu, 26.panta pirmo daĜu un septītās daĜas 2.punktu, vadoties no 
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daĜas 1.punkta un 3.punkta, 
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360.panta pirmās daĜas, 364.panta pirmās daĜas, 366.panta un 367.panta, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 4.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Uzlikt par pienākumu A.A. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, 

kopā 31,57 EUR (trīsdesmit viens euro, 57 centi) apmērā, kur 20,97 EUR ir 
pamatparāds, 10,60 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi un mājokli Ozolu 
iela 20-4, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) viena mēneša laikā 
no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no A.A. par labu Lubānas novada pašvaldībai 
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu 
par zemi un mājokli Ozolu iela 20-4, Lubāna, Lubānas nov., kopā 31,57 EUR 
apmērā, kur  20,97 EUR ir pamatparāds, 10,60 EUR ir nokavējuma nauda, 
piedziĦu vēršot uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumuu, ja tas nav 
iespējams, tad uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo 
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. 

(Pielikumā Nr.4 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu izdrukas; kontu pārskati; Zemesgrāmatas 
izdruka glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi 
glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar 
pielikumiem”, Protokols Nr.7 .) 
  

7.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO J.E. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no J. E. bezstrīda kārtībā. 
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2009.gada 7.decembrī nostiprināts 
nekustamais īpašums Rugāju iela 1-2, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 
Nr.218-2. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un mājokli Rugāju ielā 1-2, Lubāna, 
Lubānas nov., J.E. nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) un uz 2014.gada 31.jūliju 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 44,96 EUR apmērā, kur 31,98 EUR ir 
pamatparāds, 12,98 EUR ir nokavējuma nauda.  
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daĜa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto 
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nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaĦā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokĜiem un nodevām” un „Administratīvā 
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā ir teikts, ka nodokĜa 
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiĦā un pilnā apmērā nomaksāt 
nodokĜus un nodevas; 26.panta pirmajā daĜā ir paredzēts, ka nodokĜu maksājumus 
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēėinātos nodokĜu maksājumus 
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokĜu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiĦā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 
nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu bezstrīda kārtībā nodokĜu administrācija 
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu 
piedziĦu. Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 26.panta septītās daĜas 2.punkts 
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu ir izpildu dokuments, 
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaĦā ar „Civilprocesa likumu” un 
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu. „Administratīvā 
procesa likuma” 364.panta pirmās daĜa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu 
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas 
uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz 
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas 
summu piedziĦu. SaskaĦā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daĜu, 
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākĜu kopums: 
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kĜuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta pirmo un otro daĜu, saskaĦā ar likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 
pirmās daĜas 2.punktu, 26.panta pirmo daĜu un septītās daĜas 2.punktu, vadoties no 
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daĜas 1.punkta un 3.punkta, 
360.panta pirmās daĜas, 364.panta pirmās daĜas, 366.panta un 367.panta, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 5.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Uzlikt par pienākumu J.E. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, 

kopā 44,96 EUR (četrdesmit četri euro, 96 centi) apmērā, kur 31,98 EUR ir 
pamatparāds, 12,98 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi un mājokli Rugāju 
iela 1-2, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) viena mēneša laikā 
no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no J.E. par labu Lubānas novada pašvaldībai 
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu 
par zemi un mājokli Rugāju iela 1-2, Lubāna, Lubānas nov., kopā 44,96 EUR 
apmērā, kur 31,98 EUR ir pamatparāds, 12,98 EUR ir nokavējuma nauda, 
piedziĦu vēršot uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumuu, ja tas nav 
iespējams, tad uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo 
mantu. 

3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: Pils iela 
16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un 
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nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saĦemšanas dienas. 

(Pielikumā Nr.5 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu izdrukas; kontu pārskati; Zemesgrāmatas 
izdruka glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi 
glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar 
pielikumiem”, Protokols Nr.7 .) 
 

8.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO D.D. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no D.D. bezstrīda kārtībā. 
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2005.gada 19.jūlijā nostiprināts 
nekustamais īpašums Stacijas iela 3-3, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 
Nr.100000051751-3. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un mājokli Stacijas ielā 3-3, Lubāna, 
Lubānas nov., D.D. nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) un uz 2014.gada 31.jūliju 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 44,92 EUR apmērā, kur 31,96 EUR ir 
pamatparāds, 12,96 EUR ir nokavējuma nauda.  
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daĜa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto 
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaĦā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokĜiem un nodevām” un „Administratīvā 
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā ir teikts, ka nodokĜa 
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiĦā un pilnā apmērā nomaksāt 
nodokĜus un nodevas; 26.panta pirmajā daĜā ir paredzēts, ka nodokĜu maksājumus 
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēėinātos nodokĜu maksājumus 
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokĜu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiĦā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 
nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu bezstrīda kārtībā nodokĜu administrācija 
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu 
piedziĦu. Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 26.panta septītās daĜas 2.punkts 
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu ir izpildu dokuments, 
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaĦā ar „Civilprocesa likumu” un 
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu. „Administratīvā 
procesa likuma” 364.panta pirmās daĜa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu 
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas 
uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz 
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas 
summu piedziĦu. SaskaĦā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daĜu, 
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākĜu kopums: 
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kĜuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.  
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta pirmo un otro daĜu, saskaĦā ar likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 
pirmās daĜas 2.punktu, 26.panta pirmo daĜu un septītās daĜas 2.punktu, vadoties no 
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daĜas 1.punkta un 3.punkta, 
360.panta pirmās daĜas, 364.panta pirmās daĜas, 366.panta un 367.panta, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 6.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Uzlikt par pienākumu D.D. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, 

kopā 44,92 EUR (četrdesmit četri euro, 92 centi) apmērā, kur 31,96 EUR ir 
pamatparāds, 12,96 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi un mājokli Stacijas 
iela 3-3, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) viena mēneša laikā 
no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no D.D. par labu Lubānas novada pašvaldībai 
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu 
par zemi un mājokli Stacijas iela 3-3, Lubāna, Lubānas nov., kopā 44,92 
EUR apmērā, kur 31,96 EUR ir pamatparāds, 12,96 EUR ir nokavējuma 
nauda, piedziĦu vēršot uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumuu, ja 
tas nav iespējams, tad uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo 
kustamo 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. 

(Pielikumā Nr.6 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu izdrukas; kontu pārskati; Zemesgrāmatas 
izdruka glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi 
glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar 
pielikumiem”, Protokols Nr.7 .) 
 

9.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO SIA „B.H.” BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
(turpmāk tekstā – SIA) „B.H.” bezstrīda kārtībā. 
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2010.gada 29.decembrī nostiprināts 
nekustamais īpašums „SkujiĦas 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 
Nr.100000482824 uz SIA „B.H.” vārda. SaskaĦā ar noslēgtajiem pirkuma līgumiem, 
2011.gada 7.februārī nekustamais īpašums pārreăistrēts uz citas juridiskas personas 
vārda. 
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Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi „SkujiĦas 1”, Indrānu pag., Lubānas 
nov., SIA „B.H.” nav pilnā apmērā samaksāts par 2011.gadu un uz 2014.gada 
31.jūliju nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 33,74 EUR apmērā, kur 24,54 EUR ir 
pamatparāds, 9,20 EUR ir nokavējuma nauda.  
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daĜa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto 
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaĦā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokĜiem un nodevām” un „Administratīvā 
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā ir teikts, ka nodokĜa 
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiĦā un pilnā apmērā nomaksāt 
nodokĜus un nodevas; 26.panta pirmajā daĜā ir paredzēts, ka nodokĜu maksājumus 
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēėinātos nodokĜu maksājumus 
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokĜu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiĦā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 
nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu bezstrīda kārtībā nodokĜu administrācija 
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu 
piedziĦu. Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 26.panta septītās daĜas 2.punkts 
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu ir izpildu dokuments, 
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaĦā ar „Civilprocesa likumu” un 
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu. „Administratīvā 
procesa likuma” 364.panta pirmās daĜa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu 
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas 
uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz 
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas 
summu piedziĦu. SaskaĦā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daĜu, 
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākĜu kopums: 
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kĜuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta pirmo un otro daĜu, saskaĦā ar likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 
pirmās daĜas 2.punktu, 26.panta pirmo daĜu un septītās daĜas 2.punktu, vadoties no 
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daĜas 1.punkta un 3.punkta, 
360.panta pirmās daĜas, 364.panta pirmās daĜas, 366.panta un 367.panta, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 7.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Uzlikt par pienākumu SIA „B.H.” nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa 

parādu, kopā 33,74 EUR (trīsdesmit trīs euro, 74 centi) apmērā, kur  24,54 
EUR ir pamatparāds, 9,20 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi „SkujiĦas 
1”, Indrānu pag., Lubānas nov., par 2011.gadu viena mēneša laikā no šī 
administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „B.H.” par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 
nokavējuma naudu par zemi „SkujiĦas 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā 
33,74 EUR apmērā, kur 24,54 EUR ir pamatparāds, 9,20 EUR ir nokavējuma 



12 
 

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. 

(Pielikumā Nr.7 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas; izsūtītā maksāšanas paziĦojuma izdruka; konta pārskats; Zemesgrāmatas 
izdruka glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi 
glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar 
pielikumiem”, Protokols Nr.7.) 
 

10.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO SIA „N.” BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
(turpmāk tekstā – SIA) „N.” bezstrīda kārtībā. 
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2004.gada 16.augustā nostiprināts 
nekustamais īpašums „Tālavas”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 
Nr.327 uz SIA „N.” vārda. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un ēkām „Tālavas”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., SIA „N.” nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 2011.gada 
līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) un uz 2014.gada 
31.jūliju nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 163,87 EUR apmērā, kur 142,32 EUR 
ir pamatparāds, 21,55 EUR ir nokavējuma nauda.  
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daĜa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto 
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaĦā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokĜiem un nodevām” un „Administratīvā 
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā ir teikts, ka nodokĜa 
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiĦā un pilnā apmērā nomaksāt 
nodokĜus un nodevas; 26.panta pirmajā daĜā ir paredzēts, ka nodokĜu maksājumus 
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēėinātos nodokĜu maksājumus 
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokĜu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiĦā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 
nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu bezstrīda kārtībā nodokĜu administrācija 
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu 
piedziĦu. Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 26.panta septītās daĜas 2.punkts 
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu ir izpildu dokuments, 
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaĦā ar „Civilprocesa likumu” un 
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu. „Administratīvā 
procesa likuma” 364.panta pirmās daĜa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu 
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas 
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uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz 
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas 
summu piedziĦu. SaskaĦā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daĜu, 
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākĜu kopums: 
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kĜuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi. 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta pirmo un otro daĜu, saskaĦā ar likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 
pirmās daĜas 2.punktu, 26.panta pirmo daĜu un septītās daĜas 2.punktu, vadoties no 
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daĜas 1.punkta un 3.punkta, 
360.panta pirmās daĜas, 364.panta pirmās daĜas, 366.panta un 367.panta, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 8.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Uzlikt par pienākumu SIA „N.” nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa 

parādu, kopā 163,87 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, 87 centi) apmērā, 
kur 142,32 EUR ir pamatparāds, 21,55  EUR ir nokavējuma nauda, par zemi 
un ēkām „Tālavas”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu no 
2011.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) 
viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „N.” par labu Lubānas novada pašvaldībai 
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu 
par zemi un ēkām „Tālavas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā 163,87 EUR 
apmērā, kur 142,32 EUR ir pamatparāds, 21,55 EUR ir nokavējuma nauda, 
piedziĦu vēršot uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumuu, ja tas nav 
iespējams, tad uz parādnieka naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo 
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. 

(Pielikumā Nr.8 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu izdrukas; konta pārskati; Zemesgrāmatas 
izdruka glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi 
glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar 
pielikumiem”, Protokols Nr.7.) 
 

11.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO I.R. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no I.R. bezstrīda kārtībā. 
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2001.gada 21.decembrī nostiprināts 
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nekustamais īpašums Stacijas iela 3, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 
Nr.100000051751 uz Lubānas pilsētas pašvaldības vārda. Par dzīvojamo telpu 
Stacijas ielā 3-2, Lubāna, Lubānas nov., noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 
2000.gada 7.jūlijā. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un mājokli Stacijas ielā 3-2, Lubāna, 
Lubānas nov., I.R. nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) un uz 2014.gada 31.jūliju 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 46,62 EUR apmērā, kur 33,29  EUR ir 
pamatparāds, 13,33 EUR ir nokavējuma nauda.  
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daĜa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto 
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaĦā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokĜiem un nodevām” un „Administratīvā 
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā ir teikts, ka nodokĜa 
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiĦā un pilnā apmērā nomaksāt 
nodokĜus un nodevas; 26.panta pirmajā daĜā ir paredzēts, ka nodokĜu maksājumus 
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēėinātos nodokĜu maksājumus 
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokĜu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiĦā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 
nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu bezstrīda kārtībā nodokĜu administrācija 
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu 
piedziĦu. Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 26.panta septītās daĜas 2.punkts 
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu ir izpildu dokuments, 
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaĦā ar „Civilprocesa likumu” un 
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu. „Administratīvā 
procesa likuma” 364.panta pirmās daĜa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu 
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas 
uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz 
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas 
summu piedziĦu. SaskaĦā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daĜu, 
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākĜu kopums: 
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kĜuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta pirmo un otro daĜu, saskaĦā ar likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 
pirmās daĜas 2.punktu, 26.panta pirmo daĜu un septītās daĜas 2.punktu, vadoties no 
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daĜas 1.punkta un 3.punkta, 
360.panta pirmās daĜas, 364.panta pirmās daĜas, 366.panta un 367.panta, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 9.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Uzlikt par pienākumu I.R. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, 

kopā 46,62 EUR (četrdesmit seši euro, 62 centi) apmērā, kur 33,29 EUR ir 
pamatparāds, 13,33 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi un mājokli Stacijas 
iela 3-2, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) viena mēneša laikā 
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no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.R. par labu Lubānas novada pašvaldībai 
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu 
par zemi un mājokli Stacijas iela 3-2, Lubāna, Lubānas nov., kopā 46,62 
EUR apmērā, kur 33,29 EUR ir pamatparāds, 13,33 EUR  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. 

(Pielikumā Nr.9 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu izdrukas; kontu pārskati; Zemesgrāmatas 
izdrukas, dzīvojamās telpas īres līguma kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā, 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas 
sēžu protokoli ar pielikumiem”, Protokols Nr.7.) 
 

12.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO L.S. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu no L.S. bezstrīda kārtībā. 
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2002.gada 10.janvārī nostiprināts 
nekustamais īpašums Stacijas iela 14, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 
Nr.100000052411 uz Lubānas pilsētas pašvaldības vārda. Par dzīvojamo telpu 
Stacijas ielā 14-2, Lubāna, Lubānas nov., noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 
2008.gada 5.septembrī. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un mājokli Stacijas ielā 14-2, Lubāna, 
Lubānas nov., L.S. nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) un uz 2014.gada 31.jūliju 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 26,40 EUR apmērā, kur  18,17 EUR  ir 
pamatparāds, 8,23 EUR ir nokavējuma nauda.  
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka 
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daĜa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto 
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaĦā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokĜiem un nodevām” un „Administratīvā 
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā ir teikts, ka nodokĜa 
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiĦā un pilnā apmērā nomaksāt 
nodokĜus un nodevas; 26.panta pirmajā daĜā ir paredzēts, ka nodokĜu maksājumus 
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēėinātos nodokĜu maksājumus 
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokĜu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiĦā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par 
nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu bezstrīda kārtībā nodokĜu administrācija 
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu 
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piedziĦu. Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 26.panta septītās daĜas 2.punkts 
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu ir izpildu dokuments, 
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaĦā ar „Civilprocesa likumu” un 
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu. „Administratīvā 
procesa likuma” 364.panta pirmās daĜa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu 
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas 
uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz 
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas 
summu piedziĦu. SaskaĦā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daĜu, 
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākĜu kopums: 
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kĜuvis neapstrīdams un līdz piespiedu 
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta pirmo un otro daĜu, saskaĦā ar likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 
pirmās daĜas 2.punktu, 26.panta pirmo daĜu un septītās daĜas 2.punktu, vadoties no 
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daĜas 1.punkta un 3.punkta, 
360.panta pirmās daĜas, 364.panta pirmās daĜas, 366.panta un 367.panta, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 10.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Uzlikt par pienākumu L.S. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu, 

kopā 26,40 EUR (divdesmit seši euro, 40 centi) apmērā, kur 18,17 EUR ir 
pamatparāds, 8,23 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi un mājokli Stacijas 
iela 14-2, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2010.gada līdz 
2014.gadam (par 2014.gada 1. un 2.maksāšanas termiĦu) viena mēneša laikā 
no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no L.S. par labu Lubānas novada pašvaldībai 
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu 
par zemi un mājokli Stacijas iela 14-2, Lubāna, Lubānas nov., kopā 26,40 
EUR apmērā, kur 18,17 EUR ir pamatparāds, 8,23 EUR 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. 

(Pielikumā Nr.10 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu izdrukas; kontu pārskati; Zemesgrāmatas 
izdruka, dzīvojamās telpas īres līguma kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā, 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas 
sēžu protokoli ar pielikumiem”, Protokols Nr.7.) 

 
13.§ 

PAR ADRESES PIEŠĖIRŠANU ZEMES VIENĪBAI LUBĀNĀ, LUBĀNAS 
NOVADĀ 

(ZiĦo: A.OzoliĦa) 
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Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
adreses piešėiršanu zemes vienībai Lubānā, Lubānas novadā.  
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 Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā, 
kadastra numurs īpašumam: 7013-005-0161, kas sastāv no vienas zemes vienības, 
īpašums reăistrēts Zemesgrāmatā 2014.gada 4.jūlijā, nodalījuma (folijas) 
Nr.100000534770.  
Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 
otrajā daĜā noteikts, ka 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, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra „Adresācijas sistēmas 
noteikumu” 8.punktā teikts, ka pašvaldības dome piešėir, maina, likvidē nosaukumus 
vai numurus saskaĦā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu, šo pašu noteikumu 6.punktu noteikts, ka 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.  
Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē apstiprinātajā teritorijas 
plānojumā (saistošie noteikumi Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), 
grafiskajā daĜā „Lubānas pilsētas plānotā (atĜautā) izmantošana” zemesgabals Rugāju 
ielā 10A, Lubānā, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, līdz ar to apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai ir jāpiešėir adrese.  
Iepazīstoties ar informāciju, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma” 14.panta otro daĜu un vadoties no Ministru kabineta 2009.gada 
3.novembra noteikumu „Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punkta un 6.punkta, 
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”, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes 
(Protokols Nr.7, 11.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7013-005-0161, piešėirt adresi: Rugāju 
iela 10A, Lubāna, Lubānas novads. 
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta trešo 
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 izsniegt (izsūtīt): Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz 
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adresi: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201 (1 eks.) un nekustamā īpašuma speciālistei 
Aijai OzoliĦai (1 eks.). 

14.§ 
PAR LIETOŠANAS MĒRĖU NOTEIKŠANU ZEMES VIENĪBAI KLĀNU IELA 3, 

LUBĀNA, LUBĀNAS NOVADS 
 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
Lubānas evaĦăēliski luteriskās draudzes priekšnieka A.K. 2014.gada 21.jūlija 
iesniegumu (Reă. 22.07.2014., Nr.2.07/361) par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa 
noteikšanu zemes vienības daĜai Klānu ielā 3, Lubāna, Lubānas nov.. 
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 Baznīcas ielā 1, Lubānā, Lubānas novadā, 
kadastra numurs īpašumam: 7013-001-0046, kas sastāv no septiĦām zemes vienībām 
ar kopējo platību 456 324 m² un deviĦām ēkām – baznīcas ēka, trīs dzīvojamās mājas 
un piecas palīgēkas, īpašums reăistrēts Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā, 
Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000083380. 2014.gada 10.jūlijā 
notika zemes vienības daĜas Klānu iela 3, Lubānā, instrumentālā uzmērīšana un 
precizēta zemes vienības daĜas platība. 
Latvijas Republikas „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās 
daĜas 1.punktā noteikts, ka zemes vienībai un zemes vienības daĜai vai plānotai zemes 
vienībai un zemes vienības daĜai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērėi un 
lietošanas mērėim piekrītošo zemes platību; to atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 
kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai 
likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā 
teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daĜa. 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un 
maiĦas kārtība” 16.1. punktā ir noteikts, ka lietošanas mērėi nosaka, ja tiek izveidota 
jauna zemes vienība vai zemes vienības daĜa.  

Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē apstiprinātajā teritorijas 
plānojumā (saistošie noteikumi Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), 
grafiskajā daĜā „Lubānas pilsētas plānotā (atĜautā) izmantošana” uzmērītā zemes 
vienības daĜa Lubānā, Klānu ielā 3, atrodas rūpniecības teritorijā, līdz ar to zemes 
vienības daĜai ir jānosaka lietošanas mērėis ar kodu: 1001 - rūpnieciskās ražošanas 
uzĦēmumu apbūve.  
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, 
pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daĜas 
1.punktu un vadoties no Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.1.punkta, saskaĦā ar Lubānas novada 
pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu 
(saistošie noteikumi Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), grafisko daĜu 
„Lubānas pilsētas plānotā (atĜautā) izmantošana”, Ħemot vērā Lubānas evaĦăēliski 
luteriskās draudzes priekšnieka A.K. 2014.gada 21.jūlija iesniegumu un Finanšu un 
attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 12.§) lēmumu,  
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Sakarā ar to, ka, nosakot zemes vienības daĜas lietošanas mērėi, mainās 
pārējiem lietošanas mērėiem piekrītošās zemes platības pārējai zemes vienības 
daĜai,  

nekustamā īpašuma Baznīcas iela 1, Lubāna, Lubānas nov., zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7013-001-0058, platība – 228 760 m², noteikt 
lietošanas mērėus: 
- pamatmērėis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods: 0101) – platība 204 560 m²; 
- papildmērėus: vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve (kods: 0701) 
– platība 12 132 m² un rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve (kods: 1001) – 
platība 12 068 m². 
2. Zemes vienības daĜai ar kadastra apzīmējumu: 7013-001-0058-8001 noteikt 
lietošanas mērėi: rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve (kods: 1001) – 
platība 12068 m². 

Lēmuma izrakstu izsniegt (izsūtīt): 

- A.K., adrese: xxx, LV-4830 (2 eks.); 

- Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas Madonas birojam, adrese: 
BlaumaĦa iela 3, Madona, Madonas nov., LV-4801 (1 eks.); 

- nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai (1 eks.) 

(Zemesgrāmatas izdruka, A.Kočāna iesniegums un zemes vienības daĜas robežu plāna 
kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi glabājamā 
lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem”, 
Protokols Nr.7.) 
 

15.§ 
PAR MANTOJAMĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „STRAUTMAěI”, INDRĀNU 

PAGASTS, LUBĀNAS NOVADS, SADALĪŠANU 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par L. 
K. un V.M. pilnvarotās personas SIA „K.” valdes locekĜa H.K. 2014.gada 29.jūlija 
iesniegumu (Reă.Nr.2.05/94) par mantojamā nekustamā īpašuma „StrautmaĜi”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., sadali divos atsevišėos īpašumos. 
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 „StrautmaĜi”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
kadastra numurs īpašumam: 7058-011-0155, kas sastāv no divām zemes vienībām, 
1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0069, platība – 2,81 ha, un 
2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0156, platība – 2,21 ha, uz 
1.zemes vienības atrodas trīs ēkas. Īpašums nav reăistrēts zemesgrāmatā. Abas zemes 
vienības ir mantojamā zeme. 2014.gada 29.jūlijā saĦemts iesniegums, kurā izteic 
vēlmi sadalīt mantojamo nekustamo īpašumu „StrautmaĜi” divos atsevišėos īpašumos. 
Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē apstiprinātajā teritorijas 
plānojumā (saistošie noteikumi Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
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2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), 
grafiskajā daĜā „Indrānu pagasta plānotā (atĜautā) izmantošana” abas zemes vienības 
pēc funkcionālo zonu klasifikācijas atrodas lauku zemēs (L1). SaskaĦā ar plānojuma 
3.2.9.2.punktu atĜautā zemes izmantošana – savrupmājai. Plānojuma 3.2.9.4.punktā 
noteikta jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – 1,00 ha. 
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta 
4.punktā teikts, ka nekustamo īpašumu veido grozot reăistrēta nekustamā īpašuma 
sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu, 19.panta pirmajā daĜā teikts, ka 
pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst 
sadalīt reăistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 
1.panta 14.punktā teikts, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 
nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešėirts rekvizīts, kas nav adrese, 9.panta 
pirmās daĜas 1.punktā noteikts, ka zemes vienībai un zemes vienības daĜai vai plānotai 
zemes vienībai un zemes vienības daĜai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērėi 
un lietošanas mērėim piekrītošo zemes platību; to atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai 
izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras 
administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daĜa. 
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un 
maiĦas kārtība” 16.1. punktā ir noteikts, ka lietošanas mērėi nosaka, ja tiek izveidota 
jauna zemes vienība vai zemes vienības daĜa; Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīĜa 
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” 46.1.punktā teikts, ka nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā 
reăistrē ja no Kadastra informācijas sistēmā reăistrēta nekustamā īpašuma atdala 
vienu vai vairākus nekustamā īpašuma objektus, savukārt saskaĦā ar šo noteikumu 
47.punktu, lai nekustamo īpašumu reăistrētu Kadastra informācijas 
sistēmā,ierosinātājs iesniegumam pievieno vietējās pašvaldības lēmumu par 
nekustamā īpašuma nosaukumu, 71.2. punktā teikts, ka kadastra datus par zemes 
vienību Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz vietējās pašvaldības 
vai valsts institūcijas ziĦām par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu vai 
maiĦu. 
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 
14.panta otrajā daĜā teikts, ka 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; 14.panta ceturtajā daĜā noteikts, ka apstiprinātie nosaukumi 
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, kā arī ielām, laukumiem vienā 
republikas pilsētā vai novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada 
pagastā — nedrīkst atkārtoties; šī paša likuma 15.panta pirmajā daĜā teikts, ka 
nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī 
ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešėir, 
maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu 
nosaukumu veidošanu un lietošanu, ăeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus 
apstākĜus.  
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, saskaĦā ar pilnvarotās personas iesniegumu, pamatojoties uz 
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 33.panta 4.punktu, 19.panta pirmo daĜu, 
1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daĜas 1.punktu, saskaĦā ar Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu 
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 
16.1.punktu, Ħemto vērā Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 
„Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 
46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daĜu, 14.panta ceturto daĜu, 15.panta pirmo 
daĜu, Ħemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē 
apstiprināto teritorijas plānojumu (saistošie noteikumi Nr.5 „Lubānas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”) grafisko daĜu un plānojuma 3.2.9.2.punktu un 3.2.9.4.punktu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Sadalīt lietošanā esošo mantojamo zemi, nekustamo īpašumu 

„StrautmaĜi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-
011-0155, divos atsevišėos īpašumos:  

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-011-0156, platība – 2,21 ha, un no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-011-0069, (platība – 2,81 ha) atdalīt zemesgabalu ar platību 
1,81 ha, saskaĦā ar pilnvarotās personas iesniegumam pievienoto zemes sadales 
shēmu, jaunizveidojamajam īpašumam piešėirt nosaukumu: „Strauti”, abām 
atdalītajām zemes vienībām noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);  

paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0069, platība – 1,0 ha, noteikt zemes 
lietošanas mērėus: pamatmērėis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods: 0101) – lietošanas mērėim piekrītošā zemes platība 
0,74 ha, papildmērėis - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) – 
lietošanas mērėim piekrītošā zemes platība 0,26 ha, īpašuma piešėirt 
nosaukumu „StrautmaĜu mājas”. 

2. Sakarā ar to, ka pie sadales īpašumam tiek piešėirts nosaukums 
„StrautmaĜu mājas”, un to, ka Indrānu pagasta administratīvajā teritorijā jau ir 
cits, atsevišės nekustamais īpašums ar nosaukumu „StrautmaĜi”, zemes vienībai 
un ēkām mainīt adresi no „StrautmaĜi”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz 
„StrautmaĜu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., adreses kods: 103793194. 
(Pielikumā Nr.11 – izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām. SIA „K.” 
iesniegums un dokumenti pie tā glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 
2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.2.05/94 „SaĦemtie dokumenti par 
pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas, koordinācijas, pārraudzības, 
darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas jautājumiem, saĦemto dokumentu 
reăistrs, reăistrs)”.) 

16.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS 2014.GADA I PUSGADA BUDŽETA IZPILDI 

 (ZiĦo: I.Logina) 
 

Deputāti noklausās pašvaldības galvenās grāmatvedes I.Loginas ziĦojumu par 
pašvaldības 2014.gada budžeta I pusgada izpildi un, Ħemot vērā Finanšu un attīstības 
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komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 13.§) lēmumu, pieĦem zināšanai 
pašvaldības 2014.gada budžeta I pusgada izpildi bez balsojuma.  
(Pašvaldības 2014.gada I pusgada budžeta izpilde glabājas Lubānas novada 
pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un 
attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem”, Protokols Nr.7.) 

 
17.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS 2013.GADA PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punktu, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 14.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu. 
(Pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats glabājas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā, 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.5.10 „Gada publiskais pārskats”.) 
 

18.§ 
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU OBJEKTAM “PERIODISKĀS 

UZTURĒŠANAS DARBI VIDZEMES IELĀ, LUBĀNĀ” 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē deputātus ka, iepirkumā “Periodiskās 
uzturēšanas darbi Vidzemes ielā Lubānā” identifikācijas Nr. LNP2014/9 uzvarēja SIA 
“Ėekava - PMK” ar piedāvājumu veikt darbus par 37 831,76 EUR. Plānojot budžetu, 
tika paredzēti līdzekĜi 15 500 EUR apmērā. Izstrādājot tehnisko projektu, lai ielas 
segumu izveidotu kvalitatīvi, papildus tika ietverti šėembu pamatnes izbūves darbi, 
lietus ūdeĦu novadīšanas sistēmas izbūve un nobrauktuvju izveide. ĥemot vērā 
iepriekš minēto, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols 
Nr.7, 16.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Piešėirt papildus finansējumu 22 331,76 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti 
trīsdesmit viens euro, 76 centi) no pašvaldības 2014.gada budžeta (brīvajiem) 
nesadalītajiem līdzekĜiem projekta “Periodiskās uzturēšanas darbi Vidzemes 
ielā, Lubānā” darbu veikšanai. 
(Pielikumā Nr.12 – Paredzēto darbu tāme uz 2 lapām.) 
 

19.§ 
PAR DZĪVOKěA VIDZEMES IELĀ 2-2, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 

IZĪRĒŠANU 
(ZiĦo: I.Bodžs) 
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Izskata I.E. 08.07.2014. iesniegumu (Reă.09.07.2014., Nr.2.11/112) par dzīvokĜa 
Vidzemes ielā 2-2, Lubānā, Lubānas novadā, izīrēšanu. Iesniegumam pievienota ārsta 
sastādītā epikrīze par iesniedzējas meitas veselības stāvokli. Pēc pašvaldības veiktā 
dzīvokĜa apsekojuma secināts, ka iepriekšminētais dzīvoklis dzīvošanai nav piemērots 
– nepieciešams ūdensvada un kanalizācijas remonts, nav elektrības pieslēguma, bojāti 
dzīvokĜa griesti. Iesniedzēja ir gatava novērst bojājumus par saviem līdzekĜiem.  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, kā arī Finanšu un attīstības 
komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 17.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Izīrēt dzīvokli Vidzemes ielā 2-2, Lubānā, Lubānas novadā, I.E., personas kods: 
xxx.  
 

20.§ 
PAR DĀVINĀJUMA PIEĥEMŠANU LUBĀNAS KULTŪRAS NAMAM 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 
Izskata 2014.gada 11.jūlija dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.5.07.5/1 starp Lubānas 
novada pašvaldību un SIA „Lubānas patērētāju biedrību” par naudas līdzekĜu 
dāvinājuma piešėiršanu novada kultūras pasākuma „Aiviekstes svētki” 
organizatorisko izdevumu segšanai 200,00 EUR apmērā.  
SaskaĦā ar pašvaldībā apstiprināto “Noteikumu par dāvinājumiem (ziedojumiem) 
Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu: „Dāvinājuma vērtībai pārsniedzot 150 euro, 
lēmumu par dāvinājuma pieĦemšanu un izlietošanu pieĦem dome”, kā arī Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 25.07.2014. sēdes (Protokols Nr.7, 20.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
PieĦemt naudas līdzekĜu dāvinājumu no SIA „Lubānas patērētāju biedrība”, 
Reă.Nr.40003062479, 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā. SaĦemto 
dāvinājumu izlietot kultūras pasākuma „Aiviekstes svētki” organizatorisko 
izdevumu finansēšanai.  
(Dāvinājuma (ziedojuma) līguma kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā, 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr. 1.07 „Finanšu un attīstības 
komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem”, Protokols Nr.7.) 

 
21.§ 

PAR D.S. IESNIEGUMU PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKěA JAUTĀJUMA 
RISINĀŠANĀ 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
2014.gada 10.jūlijā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā pašvaldība) saĦēma 
D.S.  iesniegumu (Reă.Nr.2.11/115), kurā D.S. lūdz steidzamu palīdzību dzīves vietas 
jautājumā, jo nav kur dzīvot. Iesniegumā norāda, ka 2014.gada 8.augustā ir atgriezies 
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no ieslodzījuma un iepriekšējā dzīvesvietā vectēva īpašumā nevar atgriezties, tā nav 
dzīvošanai piemērota. 
Noklausījusies un izvērtējusi pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, 
Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.07.2014. 
(Protokols Nr.7, 4.§) lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜu 
jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās 1.daĜas 5.punktu, Lubānas novada saistošo 
noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu 
risināšanā” 3., 19. punktu, 7.1., 23.2.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 
55.panta 1.punktu, 59.panta 1 un 2.daĜu, 63.panta 1.daĜas 1.punktu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Atzīt D.S., personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta: xxx, par tiesīgu saĦemt 

palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana. 

2. IekĜaut D.S. palīdzības reăistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai 
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1.grupa personas, 
kuras ar šo palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām. 

(Pielikumā Nr.13 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 
 

22.§ 
PAR M.P. IESNIEGUMU PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKěA JAUTĀJUMA 

RISINĀŠANĀ 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
2014.gada 11.jūnijā Lubānas novada pašvaldība saĦēma (turpmāk tekstā arī 
Pašvaldība) M.P. iesniegumu (Reă.Nr.2.11/89), kurā lūdz piešėirt dzīvokli „Uzvarās”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.7. „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokĜa 
jautājumu risināšanā” 23.2.2. punktu.  
Noklausījusies un izvērtējusi pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju,  
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜu jautājumu sisināšanā” 14.panta 
pirmās 1.daĜas 6.punktu, Lubānas novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas 
novada pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu risināšanā” 3., 19. punktu, 7.1., 
23.2.2. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 59.panta 1 un 
2.daĜu, 63.panta 1.daĜas 1.punktu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks, 
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Atzīt M.P., personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta: xxx, par tiesīgu saĦemt 

palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana. 

2. IekĜaut M.P. palīdzības reăistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai 
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1.grupa personas, 
kuras ar šo palīdzību nodrošināmas pirmkārt. 

(Pielikumā Nr.14 – Izvērsts lēmums, Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaĜas izziĦa 
uz 2 lapām.) 
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Sēdi slēdz plkst. 17,30.  
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                             Tālis Salenieks 
Sēdes protokolists:                                                                             Diāna Krieva 
Parakstīts __________________________________________ 
 


