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DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

28.07.2016.                                                                 Nr.10 

 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada                         Iveta Peilāne - domes priekšsēdētāja vietniece 

Sēdē piedalās deputāti   Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga  Špune, Laila 

                                         Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks; 

Sēdē nepiedalās deputāts, domes priekšsēdētājs  Tālis Salenieks – ikgadējā atvaļinājumā;   

Piedalās administrācijas darbinieki     Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                  Ingrīda Logina- galvenā grāmatvede; 

                                                                 Aija Ozoliņa – nekustamā īpašuma speciāliste; 

Sēdi protokolē   Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece  Iveta Peilāne atklāj domes sēdi, aicina izteikt priekšlikumus 

attiecībā uz izsludināto sēdes darba kārtību, kurā iekļauti 10 izskatāmie jautājumi. 

Izpilddirelktors Ivars Bodžs ierosina atbalstīt  priekšlikumu papildināt   izsludināto sēdes darba 

kārtību ar 3 jautājumiem, kas sagatavoti pēc 25.jūlijā notikušās Finanšu un attīstības komitejas 

sēdes. Biedrības “Mēs saviem bērniem” iesniegums tika  saņemts pašvaldībā 26.jūlijā. Lēmuma 

projekts par I.Bodrjakova iesniegumu  par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  uz 25.jūlija 

komitejas sēdi vēl nebija sagatavots izskatīšani. V.Vēkšējas iesniegums (parakstījuši 8 cilvēki) 

tika iesniegts 28.jūlijā.  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Papildināt izsludināto 28.jūlija domes sēdes darba kārtībau ar 3 jautājumiem, kam 

izpilddirektors ir sagatavojis lēmumu projektus: 

- Par finansiālu atbalstu biedrībai “Mēs saviem bērniem”  

- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā I.Bodrjakovam  

- Par līdzekļu pārdali pašvaldības 2016.gada apstiprinātā budžeta tāmju ietvaros. 

2. Sakarā ar papildus izskatāmajiem jautājumiem – jautājumu “Par grozījumiem 2016.gada 

budžetā”  izskatīt kā pēdējo – 13.jautājumu. 

3. Apstiprināt sekojošu sēdes darba kārtību: 

1. Par nekustamā īpašuma "Olgas purvs", Indrānu pag., Lubānas nov., zemes 

lietošanas mērķa maiņu 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lapenieku 

Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., un īpašuma sadalīšanu  

3. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no Ivara Biķernieka 

bezstrīda kārtībā  

4. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Baibas Karetņikovas bezstrīda kārtībā  
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5. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jura Sokolikova bezstrīda kārtībā  

6. Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam no "Viļņi" uz "Upenes", Indrānu pag., 

Lubānas nov.  

7. Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam no „Garkraujas 1” uz „Garkraujieši”, 

Indrānu pag., Lubānas nov.  

8. Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 11.klasē 2016./2017. mācību gadā  

9. Par 26.05.2016. saistošo noteikumu Nr.9 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām 

Lubānas novadā” precizēšanu 

10. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Mēs saviem bērniem” 

11. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā I.Bodrjakovam  

12. Par līdzekļu pārdali pašvaldības 2016.gada apstiprinātā budžeta tāmju ietvaros 

13. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” 

apstiprināšanu. 

Domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Peilāne rezumē aktualitātes pašvaldībā domes 

priekšsēdētāja T.Salenieka aizvietošanas laikā. T.Salenieks izmanto ikgadējo atvaļinājumu no 

š.g.18.jūlija. 16.jūlijā notika Aiviekstes svētki. Plānotās aktivitātes notika, kopējais 

secinājums, ka svētki izdevās. Arī dabas apstākļi bija ļoti labi aktivitātēm brīvā dabā.   

I.Peilāne informē, ka Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja savā 21.jūlija 

sēdē  iepazinās ar izpilddirektora sagatavoto atlases uz amatu „Izglītības darba speciālists” 

Nolikumu, ar šī amata Aprakstu pēc profesiju klasifikatora. 

I.Peilāne informē, ka visi 25.jūlija Finanšu un attīstības komitejas sēdē iekļautie un izskatītie 

jautājumi ir iekļauti šīs dienas domes sēdes darba kārtībā, piebilstot, ka domes priekšsēdētājs 

T.Salenieks pats vadīja jūlija mēneša Finanšu un attīstības komitejas sēdi. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi, par ko 

PĀRSKATS pievienots pielikumā. 

 

1.§ 

Par nekustamā īpašuma „Olgas purvs”, Indrānu pag.,  

Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu 

ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par akciju 

sabiedrības „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi nekustamo īpašumu vadītāja 

Ziemeļlatgales reģionā Gunāra Vigupa 14.07.2016. iesniegumu Nr.4.1-2_04vm_150_16_629 

(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.LUB/2.07/16/24) par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam 

īpašumam „Olgas purvs”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, KONSTATĒJA, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000158084 nostiprināts nekustamais īpašums „Olgas 

purvs”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-008-0021, kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-008-0021, platība - 1135,17 ha. 

Sakarā ar to, ka tika veikta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-008-0021 

plāna aktualizācija un mainījās zemes kopplatība no 1135,17 ha uz 1133,15 ha, jānosaka zemes 

lietošanas mērķi atbilstoši aktualizētajam zemes robežu plānam. 

Iepazīstoties ar informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kur teikts, ka lietošanas mērķa 

maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Lemumu_izpilde_junijs.pdf
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neatbilst šo noteikumu prasībām; 4.punktu, kur teikts, ka zemes vienībai nosaka vienu vai 

vairākus lietošanas mērķus; lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes platību; 18.punktu, kur 

noteikts, ka lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā 

ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, lietošanas mērķa maiņu var ierosināt valsts institūcija; 

ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas 

plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī 

ņemot vērā 25.07.2016. Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (protokols Nr.8,1.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

 Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam „Olgas purvs”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-008-0021: 

 noteikt zemes lietošanas pamatmērķi:  derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods: 0401), 

platība – 1059,65 ha; 

 noteikt zemes lietošanas papildmērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods: 0201), platība – 73,5 ha. 

Lēmuma izrakstu izsniegt (izsūtīt): 

1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: vidzeme@vzd.gov.lv ; 

2. AS „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi nekustamo īpašumu vadītājam Ziemeļlatgales reģionā 

Gunāram Vigupam uz adresi: „Mežroze”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 (2 

eks.); 

3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.). 

 

2.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lapenieku 

Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., un īpašuma sadalīšanu 

ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par SIA 

„Ametrs” valdes locekles I.Leimanes 2016.gada 18.jūlija iesniegumu Nr.1-2/521 (reģistrēts 

pašvaldībā ar Nr.LUB/2.07/16/25) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., un īpašuma sadalīšanu divos 

atsevišķos īpašumos. 

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

apstākļus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19.pantu, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, iepazīstoties ar SIA „Ametrs” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu, ņemot vērā 25.07.2016. Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo 

atzinumu (protokols Nr.8, 3.§) 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 

7058-004-0058, kopplatība – 19,1 ha, sadalīšanai; 

http://likumi.lv/ta/id/139503-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-klasifikacija-un-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-noteiksanas-un-mainas-kartiba#p17
mailto:vidzeme@vzd.gov.lv
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2. Sadalīt nekustamo īpašumu „Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0058, divos atsevišķos īpašumos:  

2.1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības 

projektu, atdalīt zemes gabalu 7,0 ha platībā, atdalītajam nekustamajam īpašumam 

piešķirt nosaukumu: „Liepnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods: 0101); 

2.2. paliekošais nekustamais īpašums – daļa no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-004-0058, kas sastāvēs no viena zemesgabala ar platību – 12,1 

ha, īpašumam saglabāt esošo nosaukumu „Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); 

3. Veicot zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību un apgrūtinājumu platība 

var tikt precizēta. 

 

3.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no Ivara 

Biķernieka bezstrīda kārtībā 

Ziņo: Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivara Biķernieka. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un 

otro daļu, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

26.panta pirmo daļu un septītās daļas 2.punktu, vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 

359.panta pirmās daļas 1.punkta un 3.punkta, 360.panta pirmās daļas, 364.panta pirmās daļas, 

366.panta un 367.panta, ņemot vērā 25.07.2016. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu 

(protokols Nr.8, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. uzlikt par pienākumu Ivaram Biķerniekam nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu, kopā EUR 62,55 (sešdesmit divi euro un piecdesmit pieci centi) apmērā, kur EUR 

47,30 ir pamatparāds, EUR 15,25 ir nokavējuma nauda, par zemi „Paulas”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., par laika periodu no 2013.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1. un 

2.maksāšanas termiņu) viena mēnešu laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas; 

2. piedzīt bezstrīda kārtībā no Ivara Biķernieka par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo 

īpašumu – zemi „Paulas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā EUR 62,55 (sešdesmit divi euro un 

piecdesmit pieci centi) apmērā, kur EUR 47,30 ir pamatparāds, EUR 15,25 ir nokavējuma 

nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu; 

 3. lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: Pils iela 16, 

Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokļa parāds un nokavējuma nauda netiks 

nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes lēmuma izraksta – administratīvā akta – 

saņemšanas dienas. 

 

4.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Baibas Karetņikovas bezstrīda kārtībā 

Ziņo Aija Ozoliņa 
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Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par nokavēto 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no Baibas 

Karetņikovas bezstrīda kārtībā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un 

otro daļu, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

26.panta pirmo daļu un septītās daļas 2.punktu, vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 

359.panta pirmās daļas 1.punkta un 3.punkta, 360.panta pirmās daļas, 364.panta pirmās daļas, 

366.panta un 367.panta, ņemot vērā 25.07.2016. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu 

(protokols Nr.8, 5.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. uzlikt par pienākumu Baibai Karetņikovai nomaksāt nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 24,64 (divdesmit četri euro un sešdesmit 

četri centi) apmērā, kur EUR 19,34 ir pamatparāds, EUR 5,30 ir nokavējuma nauda, par 

nekustamo īpašumu – dzīvokli „Cepurīšu Skola” – 3, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika 

periodu no 2012.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1. un 2.maksāšanas termiņu) viena 

mēnešu laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas; 

2. piedzīt bezstrīda kārtībā no Baibas Karetņikovas par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo  

īpašumu – dzīvokli „Cepurīšu Skola” – 3, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā EUR 24,64 

(divdesmit četri euro un sešdesmit četri centi) apmērā, kur EUR 19,34 ir pamatparāds, EUR 

5,30 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieces naudas līdzekļiem un viņai piederošo 

kustamo un nekustamo mantu; 

 3. lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: Pils iela 16, 

Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokļa parāds un nokavējuma nauda netiks 

nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes lēmuma izraksta – administratīvā akta – 

saņemšanas dienas. 

 

5.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Jura Sokolikova bezstrīda kārtībā 

ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no Jura 

Sokolikova bezstrīda kārtībā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 

pirmo un otro daļu, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu, 26.panta pirmo daļu un septītās daļas 2.punktu, vadoties no „Administratīvā procesa 

likuma” 359.panta pirmās daļas 1.punkta un 3.punkta, 360.panta pirmās daļas, 364.panta pirmās 

daļas, 366.panta un 367.panta, ņemot vērā 25.07.2016. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu 

(protokols Nr.8, 6.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars 

Noviks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. uzlikt par pienākumu Jurim Sokolikovam nomaksāt nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 79,17 (septiņdesmit deviņi euro un 

septiņpadsmit centi) apmērā, kur EUR 53,55 ir pamatparāds, EUR 25,62 ir nokavējuma nauda, 

par nekustamo īpašumu – dzīvokli Parka ielā 20-6, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 

2011.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1. un 2.maksāšanas termiņu) viena mēnešu laikā no 

šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas; 
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2. piedzīt bezstrīda kārtībā no Jura Sokolikova par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo  

īpašumu – dzīvokli Parka iela 2-6, Lubāna, Lubānas nov., kopā EUR 79,17 (septiņdesmit 

deviņi euro un septiņpadsmit centi) apmērā, kur EUR 53,55 ir pamatparāds, EUR 25,62 ir 

nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu; 

 3. lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: Pils iela 16, 

Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokļa parāds un nokavējuma nauda netiks 

nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes lēmuma izraksta – administratīvā akta – 

saņemšanas dienas. 

 

6.§ 

Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam 

no „Viļņi” uz  „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

Albīnas Feldmanes 20.07.2016. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.LUB/2.09/16/16) par 

nosaukuma un adreses maiņu īpašumam no „Viļņi” uz „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, KONSTATĒJA, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.252 nostiprināts nekustamais īpašums „Viļņi”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-011-0053, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0053, platība – 1,0 ha. Saskaņā ar iesniegumu, 

tiesiskā valdītāja vēlas mainīt īpašuma nosaukumu un adresi uz „Upenes”.  

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, lai sakārtotu datus, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma” 14.pantu un 15.panta pirmo daļu, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktam, 8.punktam un 2.7. un 

2.9.punktam, ņemot vērā Albīnas Feldmanes personīgo iesniegumu, ņemot vērā 25.07.2016. 

Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.8, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars 

Noviks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Mainīt nosaukumu īpašumam un adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-

011-0053 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 7058-011-0053-001, 7058-011-0053-002 un 

7058-011-0053-003 no „Viļņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Upenes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., adreses kods: 103793362. 

Lēmuma izrakstu (izsniegt) izsūtīt: 

1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: vidzeme@vzd.gov.lv  

2. Albīnai Feldmanei uz adresi: Ozolu iela 7-16, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830 (2 eks);  

3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.). 

 

7.§ 

Par nosaukuma un adreses maiņu īpašumam no „Garkraujas 1” uz „Garkraujieši”, 

Indrānu pag., Lubānas nov. 

ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par Elzas 

Reiteres 12.07.2016. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.LUB/2.09/16/11) par nosaukuma 

un adreses maiņu īpašumam no „Garkraujas 1” uz „Garkraujieši”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, KONSTATĒJA, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

mailto:vidzeme@vzd.gov.lv
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reģistrēts nekustamais īpašums „Garkraujas 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no 

divām zemes vienībām un mājīpašuma, zemesgrāmatā īpašums nostiprināts nav. Lubānas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā jau ir nekustamais nekustamais īpašums ar 

nosaukumu „Garkraujas 1”. Saskaņā ar iesniegumu, tiesiskā valdītāja vēlas mainīt īpašuma 

nosaukumu un adresi uz „Garkraujieši”.  

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, lai sakārtotu datus, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma” 14.pantu un 15.panta pirmo daļu, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktam, 8.punktam un 2.7. un 

2.9.punktam, ņemot vērā E.Reiteres personīgo iesniegumu, ņemot vērā 25.07.2016. Finanšu un 

attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.8, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars 

Noviks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

mainīt nosaukumu īpašumam un adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-

012-0014 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 7058-012-0014-001, 7058-012-0014-002, 7058-

012-0014-003, 7058-012-0014-004 un 7058-012-0014-005 no „Garkraujas 1”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., uz „Garkraujieši”, Indrānu pag., Lubānas nov., adreses kods: 104573016. 

 

Lēmuma izrakstu (izsniegt) izsūtīt: 

1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: vidzeme@vzd.gov.lv  

2. Elzai Reiterei uz adresi: „Garkraujieši”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4830 (2 eks);  

3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.). 
 

8.§ 

Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 11.klasē 2016./2017. mācību gadā 

ziņo Iveta Peilāne 

Izskatot Lubānas vidusskolas  direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar 

Nr. 2.08/633 20.07.2016.), pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27) punktu, kas nosaka, ka ”Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, un 

ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 21.07.2016. atzinumu (protokols 

Nr.7, 1.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

2016./2017. mācību gadā Lubānas vidusskolā atvērt 11.klasi ar nepilnu skolēnu skaitu. 

 

 

9.§ 

Par 26.05.2016. saistošo noteikumu Nr.9  “Par pašvaldības noteiktajām nodevām 

Lubānas novadā” precizēšanu 

ziņo Ivars Bodžs 

     Lubānas novada pašvaldība 2016.gada 29.jūnijā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2016.gada 29.jūnija vēstuli Nr. 18-1e/4793 „Par saistošajiem noteikumiem 

Nr.9”, kurā ministrija vērš pašvaldības uzmanību uz atsevišķiem saistošo noteikumu punktiem, 

lūdzot tos precizēt un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā pamatots 

saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus 

atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. 

mailto:vidzeme@vzd.gov.lv
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     Noklausījusies izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ņemot vērā 25.07.2016. Finanšu un attīstības komitejas 

atzinumu (protokols Nr.8, 2.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Precizēt Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 26.maija saistošos noteikumus Nr.9 

”Par pašvaldības noteiktajām nodevām Lubānas novadā” (protokols Nr. 6., 11.§.), 

turpmāk tekstā “Saistošie noteikumi”: 

1.1.  Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 1., 4.,10.,11 

punktiem, Ministru kabineta  28.06.2005.noteikumu  Nr.480 “Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldība var uzlikt nodevas” 161.punktu”; 

1.2.  Precizēt saistošo noteikumu punktu numerāciju, veidojot vienlaidu punktu 

numerāciju visā saistošo noteikumu tekstā; 

1.3.  Svītrot saistošo noteikumu 1.2.3.apakšpunktu; 

1.4.  Izteikt saistošo noteikumu 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: “1.3. Nodeva 

iemaksājama skaidrā naudā pašvaldības grāmatvedībā vai ar pārskaitījumu pašvaldības 

kontā”; 

1.5.  Izteikt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā: “2.5.3. personas, 

kuras informē par 2.1.1., 2.1.2. apakšpunktā minēto dokumentu nepieciešamību ar 

pieprasījumu,  kas  parakstīts ar drošu elektronisko parakstu”; 

1.6.  Saistošo noteikumu 2.5.2., 3.6.3. un 5.5.2.apakšpunktā aizvietot vārdu 

„invalīds” ar vārdiem „persona ar invaliditāti” attiecīgā locījumā; 

1.7.  Saistošo noteikumu III nodaļas 3.1.apakšpunkta 1., 2., 3., 4. un 6.punktā 

apzīmējumus “m2” un “m3” aizstāt ar apzīmējumiem “m2” un “m3”; 

1.8.  Izteikt saistošo noteikumu 29.punktu (pēc precizēšanas 3.1.29. apakšpunktu) 

šādā redakcijā: “3.1.29. Ēkas vai tās daļas vienkāršota atjaunošana”; 

1.9.    Svītrot saistošo noteikumu 12.5.apakšpunktu un V nodaļu; 

1.10.  Izteikt saistošo noteikumu 6.1.apakšpunktu (pēc precizēšanas 5.1.apakšpunktu) 

šādā redakcijā: “5.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar 

26.05.2011. domes lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.9 “Par Lubānas novadā 

noteiktajām pašvaldības nodevām” (protokols Nr.6, 8.§) ”. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Precizētos saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”. 

 

Pielikumā precizētie saistošie noteikumi. 

 

 

10.§ 

Par finansiālu atbalstu biedrībai “Mēs saviem bērniem” 

ziņo I.Bodžs 

Izskatot biedrības “Mēs saviem bērniem” iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 26.07.2016. 

Nr.2.08/16/655) par finansējuma piešķiršanu 200 EUR biedrības organizētai rehabilitācijas 

nometnei Ērgļu novada “Jumurdas muižā” tiek konstatēts: 

1) nometnes dalībnieku vidū būs četras Lubānas novada pašvaldībā deklarētas personas, 

divas no tām ir personas ar invaliditāti; 

2) pašvaldība finansiālu atbalstu 200 EUR apmērā biedrībai “Mēs saviem bērniem” 

sniegusi 2014.gadā daļēji sedzot izdevumus dalībnieku braucienam uz Stokholmu. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/PRECIZETI_Saistosie-noteikumi_Par-pasvaldibas-nodevam.pdf
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Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, 

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

       Sniegt finansiālu atbalstu biedrībai “Mēs saviem bērniem” reģ.Nr. 40008042036 

programmas – nometnes “Dzīvo brīvi, radoši un veselīgi” organizēšanas izdevumu segšanai, 

piešķirot pusi no pieprasītā finansējuma – 100 EUR (viens simts euro) no budžeta brīvajiem 

(nesadalītajiem) līdzekļiem. 

 

11.§ 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā I.Bodrjakovam 

Ziņo: I.Bodžs 

  2016.gada 19.jūlijā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā-pašvaldība) saņēma 

Imanta Bodrjakova, personas kods xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, Lubāna,  Lubānas novads, 

iesniegumu (indekss 2.10 Nr.247), kurā lūdz izīrēt dzīvojamo platību 1 istabas dzīvokli, jo 

pašreizējais dzīvoklis jāatbrīvo nesaskaņu dēļ ar dzīvesbiedri.  

No Iedzīvotāju reģistra datiem redzams, ka Imants Bodrjakovs nekustamajā īpašumā 

xxx, Lubānā,  Lubānas novadā deklarēts no 2011.gada 10.augusta. 

Lietā atrodas 2016.gada 21.jūlija Madonas rajona tiesas spriedums lietā Nr.3-12/0049-

16/4 ar kuru piemēroti pagaidu aizsardzības līdzekļi pret vardarbību. Ar spriedumu 

I.Bodrjakovam kā atbildētājam noteikti ierobežojumi – pienākums atstāt mājokli, kurā dzīvo 

prasītāja un aizliegt atgriezties un uzturēties tajā, aizliegts atrasties mājoklim, kurā patstāvīgi 

dzīvo prasītāja, tuvāk par 50 metriem. Mājokļa adrese xxx, Lubāna,  Lubānas novads. 

2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Noteikumi 

Nr.7) 23.punkts nosaka, kādos gadījumos personām ir tiesības saņemt Lubānas novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 

dzīvojamās telpas izīrēšana. Imanta Bodrjakova iesniegumā minētais iemesls – nesaskaņas ar 

sievu un Madonas rajona tiesas spriedumā noteiktie pagaidu aizsardzības līdzekļi pret 

vardarbību, nav ietverts Noteikumu Nr.7 23.punktā, līdz ar to pašvaldībai nav pamata 

I.Bodrjakovu atzīt par tiesīgu saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā. 

 Noteikumu Nr.7 18.punkts nosaka, ka „Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos 

dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža 

izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu 

palīdzības reģistrā vai lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra”. 

 Noklausījusies un izvērtējusi I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 

novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā” 18. un 23.punktu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 

Kolāte, Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs,), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

nolemj: 

Atzīt, ka Imants Bodrjakovs, xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, nav tiesīgs saņemt Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai 

tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 
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12.§ 

Par līdzekļu pārdali pašvaldības 2016.gada apstiprinātā budžeta tāmju ietvaros 

Ziņo: I.Bodžs 

Balstoties uz pašvaldības ceļu apsekošanas rezultātiem, ņemot vērā V.Vēkšējas iesniegumu par 

ceļa Baltaiskrogs – Eglaines tehnisko stāvokli (reģistrēts pašvaldībā 28.06.2016. 

Nr.2.10/16/219., iesniegumu parakstījušas astoņas personas), tirgus izpētes rezultātā saņemtā 

piedāvājuma tāmi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2) punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 

Kolāte, Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs,), PRET – nav, ATTURAS – nav,   

nolemj: 
Piešķirt 3736 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit sešus euro), novirzot naudas līdzekļus 

speciālajā budžetā no ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem divu caurteku remontam uz 

pašvaldības ceļiem Baltaiskrogs – Eglaines un Tūjas – Nagliņas. 

 

13.§ 

Par grozījumiem 2016. gada budžetā 

ziņo I.Bodžs 
Sakarā ar skolēnu nodarbinātības un atpūtas pasākumiem vasaras brīvlaikā, ilgtermiņa 

aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases, ziedojumu Lubānas Kultūras namam, kā arī grozījumu 

nepieciešamību iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par pašvaldību 

budžetiem” 16.panta 1.punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Aigars Noviks, Ilgonis 

Losāns, Guntis Klikučs,), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

nolemj: 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2016. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam: 

2.1 Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

 Pielikumā saistošie noteikumi Nr.11 

 

Sēde slēgta plkst.15.30. 

Domes priekšsēdētāja vietniece           (personiskais paraksts)          Iveta Peilāne 

Protokols parakstīts 2016.gada  3.augustā                                                                                                         

 

Protokolēja                               (personiskais paraksts)                    Mārīte Kotāne 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Saistosie-noteikumi_11.pdf

