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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 
Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 
DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 

Lubānā 
2013.gada 30.maijā                                                                  Nr. 6 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Juris MITJAKOVS, 
                           Guntis KLIKUČS, 
                           Anita SLUCKA, 
                           Inese LĪBERE, 
                           Mārīte KOTĀNE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Māris VALAINIS, 
                           Līga ŠPUNE, 
                           Ilze KRAUKLE, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Laila OZOLIĥA, 
                           Ilgonis LOSĀNS. 
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,  
                           pašvaldības galvenā grāmatvede; Aija OZOLIĥA, nekustamo  
                           īpašumu speciāliste; Ligita PĒTERSONE, pašvaldības laikraksta  
                          „Lubānas ZiĦas” redaktore. 
                        
DARBA KĀRTĪBA:                                
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par adreses maiĦu no „LettesgaiĜi” uz „LettesgaiĜi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā. 
3. Par telpu grupu likvidāciju adresācijas objektam Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, 

Lubānas novadā. 
4. Par zemes „Viškas 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu Lubānas 

novada pašvaldībai un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 
5. Par nekustamā īpašuma „Dūksnāji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sadalīšanu. 
6. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu. 
7. Par dzīvokĜa Nr.1, Klānu ielā 16, Lubānā, Lubānas novadā, iegādi. 
8. Par projektu iesniegšanu sadarbībā ar Nīderlandes Karalisko Viršu fondu projektu 

konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”. 
9. Par projektu iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 



2 
 

ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēăijas 2009.-
2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā”. 

10. Par atbalstu Lubānas novada motosportistiem dalībai 2013.gada sezonas 
sacensībās. 

11. Par 2012.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu. 
12. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”. 
13. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas centralizētās siltumapgādes sistēmas izbūves 

projektu. 
14. Par Lubānas novada pašvaldības dalību Vidzemes tūrisma asociācijā.  
15. Par valsts rezerves fonda zemes gabala izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 
1.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 
 (ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, I.Kraukle, M.Kotāne) 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē par Attīstības un komunālo jautājumu un 
Finanšu komitejas sēdēs skatītajiem jautājumiem, kuri nav iekĜauti domes sēdes darba 
kārtībā. 
Izpilddirektors I.Bodžs sniedz atskaiti par iepriekšējā domes sēdē pieĦemto lēmumu 
izpildes gaitu un plānotajiem darbiem. 
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.) 
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem. 

 
2.§ 

PAR ADRESES MAIĥU NO „LETTESGAIěI” UZ „LETTESGAIěI 1”, INDRĀNU 
PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 

(ZiĦo: A.OzoliĦa) 
 
Izvērtē domes rīcībā esošo informāciju, ka uz nekustamā īpašuma „LettesgaiĜi 1”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7058-013-0014, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-013-0014, atrodas četras ēkas, kurām 
ir piešėirta adrese ”LettesgaiĜi”, pie kam Indrānu pagasta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā jau ir īpašums ar nosaukumu „LettesgaiĜi”, pamatojoties uz “Adresācijas 
sistēmas noteikumu” 8.punktu /pašvaldības dome piešėir, maina, likvidē nosaukumu 
vai numuru saskaĦā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu/, 6.punktu /adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus: 
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram adresācijas objektam 
piešėir vienu adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā” 
noteiktajām prasībām/, 29.punktu /lēmumā par adreses maiĦu pašvaldības dome vai 
tās pilnvarota institūcija norāda: līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai 
numuru; jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; adresācijas objekta kodu 
Adrešu klasifikatorā/, Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un 
Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 1.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
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n o l e m j : 
Mainīt adresi ēkām no „LettesgaiĜi” uz „LettesgaiĜi 1”, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads, LV-4830; kadastra apzīmējumi ēkām: 7058-013-0014-001, 
7058-013-0014-002, 7058-013-0014-003, 7058-013-0014-004, adresācijas objekta 
kods Adrešu klasifikatorā: 105892100. 
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 3.daĜu 
/lēmumu par nosaukumu vai numuru piešėiršanu, maiĦu vai apstiprināšanu attiecīgā 
pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes 
dienestam/, pamatojoties uz „Adresācijas sistēmas noteikumu” 44.punktu /apliecinātu 
lēmuma kopiju par adreses piešėiršanu, maiĦu vai likvidāciju, vai izrakstu no 
attiecīgā lēmuma (arī elektroniska dokumenta veidā) pašvaldības dome iesniedz 
Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas; apliecinātu 
lēmuma kopiju vai izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz kopā ar pavadvēstuli (arī 
elektroniska dokumenta veidā), kurā norāda mērėi – reăistrācijai Valsts adrešu 
reăistrā/, lēmuma izrakstu izsniegt: 

1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese: Rīgas iela 
47, Valmiera, LV-4201; 

2. Nekustamā īpašuma speciālistei A.OzoliĦai. 
 

3.§ 
PAR TELPU GRUPU LIKVIDĀCIJU ADRESĀCIJAS OBJEKTAM OSKARA 

KALPAKA IELĀ 4, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Izvērtē domes rīcībā esošo informāciju, ka pēc nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka 
ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, veiktās rekonstrukcijas tika izmainīts īpašuma 
dalījums telpu grupās, kadastra numurs īpašumam: 7013-002-0144, pamatojoties uz 
“Adresācijas sistēmas noteikumu” 30.punktu /adresācijas objektam beidzot pastāvēt, 
pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieĦem lēmumu par adreses statusa 
maiĦu adrešu reăistrā/, Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un 
Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 2.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Sakarā ar veikto ēku tehnisko inventarizāciju, adresācijas objektam Oskara 
Kalpaka iela 4, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, likvidēt telpu grupas: 

- telpu grupu Nr.6, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 
110304390, 

- telpu grupu Nr.7, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 
117163414, 

- telpu grupu Nr.8, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 
117163422. 

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 
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dokumenta veidā), kurā norāda mērėi – reăistrācijai Valsts adrešu reăistrā/, lēmuma 
izrakstu izsniegt: 

1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese: Rīgas iela 
47, Valmiera, LV-4201; 

2. Nekustamā īpašuma speciālistei A.OzoliĦai. 
 

4.§ 
PAR ZEMES „VIŠKAS 1”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 

ATSAVINĀŠANU LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAI UN IESKAITĪŠANU 
REZERVES ZEMES FONDĀ 

(ZiĦo: A.OzoliĦa) 
 

1. Izskata jautājumu par zemesgabala „Viškas 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
atsavināšanu Lubānas novada pašvaldībai un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

2. Izskata Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, 

KONSTATĒ: 

2.1. pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētajiem 
datiem nekustamais īpašums „Viškas 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs īpašumam: 7058-010-0056, reăistrēts zemesgrāmatā nav, zeme piekrīt 
Lubānas novada pašvaldībai; 

2.2. saimniecība sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-010-
0056, kopplatība - 2,4 ha, zemesgabals uzmērīts nav, ēkas un būves uz zemes 
neatrodas; 

2.3. ar Indrānu pagasta padomes 2007.gada 20.jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr.9, 
5.§ 3.p., Jēkabam Viškam tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības un zeme piešėirta 
lietošanā Indrānu pagasta pašvaldībai; 2007.gada 31.augustā starp Indrānu pagasta 
padomi un Jēkabu Višku noslēgts zemes nomas līgums Nr.22; ar Lubānas novada 
domes 2008.gada 25.septembra sēdes lēmumu, protokols Nr.11, 6.§ 1.p., zemes 
gabals tika atzīts par pašvaldībai piekrītošo zemi; 2012.gada 30.augustā beidzās 
zemes nomas līguma darbības termiĦš; Jēkabs Viška nav izteicis vēlmi zemes nomas 
līgumu pagarināt. 

3. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 
apstākĜus, sakarā ar to, ka zemes gabals nav nepieciešami pašvaldības funkciju 
veikšanai, pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.¹ daĜu, 
25.panta 3.daĜu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 
17.punktu, Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu 
komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 3.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Viškas 
1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7058-010-
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0056, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-010-0056, 
platība - 2,4 ha un ieskaitīt rezerves zemes fondā. 

4. Lēmuma izrakstu izsniegt: 

4.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese: Rīgas iela 
47, Valmiera, LV-4201; 

4.2. nekustamā īpašuma speciālistei A.OzoliĦai. 
 

5.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „DŪKSNĀJI”, INDRĀNU PAGASTĀ, 

LUBĀNAS NOVADĀ, SADALĪŠANU 
 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
1. Izskata Aināra Spridzēna, deklarētā dzīvesvieta: Gaujas iela 28-9, Madona, 
2013.gada 13.maija iesniegumu (Reă.Nr.1-23/5) par nekustamā īpašuma „Dūksnāji”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu divos atsevišėos īpašumos, nosaukumu 
piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu,  

KONSTATĒ: 

1.1. pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētajiem 
datiem nekustamais īpašums „Dūksnāji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs īpašumam: 7058-003-0022, reăistrēts Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu 
nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.249, lēmuma datums – 
2010.gada 1.novembris, īpašnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „FORAN 
REAL ESTATE”; 

1.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu: 7058-003-0022, platība – 15,0 ha, 2.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-004-0129, platība – 0,8 ha, kopplatība – 15,8 ha, uz īpašumā 
esošās zemes ēkas un būves neatrodas; 

1.3. 2013.gada 13.maijā pašvaldībā saĦemts iesniegums, kurā tiek izteikta vēlme 
sadalīt īpašumu „Dūksnāji” divos atsevišėos nekustamajos īpašumos, atdalot vienu 
atsevišėu zemes vienību, piešėirt nosaukumus, noteikt zemes lietošanas mērėus. 

2. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, saskaĦā ar Aināra Spridzēna iesniegumu, pamatojoties uz 
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 11.panta 1.daĜu, pamatojoties uz 
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu, 15.panta 1.daĜu, 
saskaĦā ar 2006.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un 
maiĦas kārtība” 16.punktu, 17.punktu un 18.punktu, Ħemot vērā saistošos noteikumus 
Nr.21 „Indrānu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi”, Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un 
Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 4.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Sadalīt nekustamo īpašumu „Dūksnāji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
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kadastra numurs īpašumam: 7058-003-0022, divos atsevišėos īpašumos: 

2.1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu: 7058-004-0129, platība – 0,8 ha, atdalītajam zemes 
gabalam piešėirt nosaukumu: „CeriĦi 5”, noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

2.2. paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0022, platība – 15,0 ha, noteikt 
zemes lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība (kods: 0201), saglabāt nosaukumu „Dūksnāji”. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, 
Valmierā, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

4. Lēmuma izrakstu izsniegt: 

4.1. Aināram Spridzēnam: adrese: Gaujas iela 28-9, Madona, LV-4801 (5 
eksemplārus); 

4.2. nekustamā īpašuma speciālistei A.OzoliĦai. 
(A.Spridzēna iesniegums un pilnvaras kopija atrodas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā, lietā Nr.1-25.5 (Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu 
komitejas sēžu protokoli), Protokols Nr.1, 2013.gads.) 

 
6.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA PARĀDA DZĒŠANU 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
1. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu SIA „KOLORS” 

 
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu SIA „KOLORS” 
par zemi un saimnieciskai darbībai paredzētu ēku Ozolu ielā 11, Lubānā, Lubānas 
novadā. Iepazīstoties ar pieejamo informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, 
pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daĜu un likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 25.panta 1.daĜas 7.punktu, 25.panta 3.daĜu un 4.daĜu, 
Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 5.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 

nokavējuma naudu par zemi un saimnieciskai darbībai paredzētu ēku par 
2010.gadu Ls 343,05 (trīs simti četrdesmit trīs lati, 05 santīmi) SIA 
„KOLORS”, reăistrācijas numurs: 47103000727, par nekustamo īpašumu 
Ozolu ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, sakarā ar to, ka uzĦēmums 
2013.gada 1.martā izslēgts no UzĦēmumu reăistra. 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu SIA „KOLORS”. 

 (2.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas; UzĦēmumu reăistra dati uz trīs lapām, 
Zemesgrāmatas izdruka, personīgo kontu pārskati, nodokĜa maksātāju uzskaites 
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grāmatas izdruka atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, lietā Nr.1-25.5 
(Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēžu protokoli), 
Protokols Nr.1, 2013.gads.) 

 
2. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Anitai Alksnītei - Alksnei 

 
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Anitai Alksnītei - 
Alksnei par zemi „GrantiĦi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Iepazīstoties ar 
pieejamo informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daĜu un likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 
25.panta 1.daĜas 3.punktu, 5.punktu, 26.panta 6¹.daĜu, 25.panta 3.daĜu un 4.daĜu, 
Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 5.§, 2.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 

nokavējuma naudu par zemi par 2006.gadu un 2007.gadu Ls 2,52 (divi lati, 
52 santīmi) mirušajai Anitai Alksnītei - Alksnei, personas kods: xxx, par 
nekustamo īpašumu „GrantiĦi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
sakarā ar to, ka personai Lubānas novada pašvaldībā vairs nepieder 
nekustamie īpašumi, kopējā piedzenamā summa ir mazāka par 10 latiem 
(desmit latiem) un nodokĜa maksātāja mirusi; 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Anitai Alksnītei - Alksnei. 

 (3.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas; Personīgā konta pārskats, nodokĜa 
maksātāju uzskaites grāmatas izdruka atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 
lietā Nr.1-25.5 (Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
sēžu protokoli), Protokols Nr.1, 2013.gads.) 

 
3. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Maijai Ladigai 

 
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Maijai Ladigai par 
zemi „DzīšĜi 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Iepazīstoties ar pieejamo 
informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.panta 2.daĜu un likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 25.panta 
1.daĜas 5.punktu, 26.panta 6¹.daĜu, 25.panta 3.daĜu un 4.daĜu, Ħemot vērā Apvienotās 
Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols 
Nr.1, 5.§, 3.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 

nokavējuma naudu par zemi par 2010.gadu Ls 7,32 (septiĦi lati, 32 
santīmi) Maijai Ladigai, personas kods: xxx, par nekustamo īpašumu 
„DzīšĜi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sakarā ar to, ka personai 
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Lubānas novada pašvaldībā vairs nepieder nekustamie īpašumi un kopējā 
piedzenamā summa ir mazāka par 10 latiem (desmit latiem); 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Maijai Ladigai. 

 (4.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas; Personīgā konta pārskats, nodokĜa 
maksātāju uzskaites grāmatas izdruka atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 
lietā Nr.1-25.5 (Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
sēžu protokoli), Protokols Nr.1, 2013.gads.) 

 
4. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Artim Pogulim 

 
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Artim Pogulim 
par zemi „Pogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Iepazīstoties ar pieejamo 
informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.panta 2.daĜu un likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 25.panta 
1.daĜas 5.punktu, 26.panta 6¹.daĜu, 25.panta 3.daĜu un 4.daĜu, Ħemot vērā Apvienotās 
Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols 
Nr.1, 5.§, 4.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 

nokavējuma naudu par zemi par laika posmu no 2006.gada līdz 
2007.gadam Ls 3,12 (trīs lati, 12 santīmi) Artim Pogulim, personas kods: 
xxx, par nekustamo īpašumu „Pogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
sakarā ar to, ka personai Lubānas novada pašvaldībā vairs nepieder 
nekustamie īpašumi un piedzenamā summa ir mazāka par 10 latiem 
(desmit latiem); 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Artim Pogulim. 

 (5.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas; Personīgā konta pārskats, nodokĜa 
maksātāju uzskaites grāmatas izdruka atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 
lietā Nr.1-25.5 (Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
sēžu protokoli), Protokols Nr.1, 2013.gads.) 

 
5. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Arturam Rācenim 

 
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Arturam Rācenim 
par zemi „Rogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Iepazīstoties ar pieejamo 
informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 9.panta 2.daĜu un likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 25.panta 
1.daĜas 3.punktu, 25.panta 3.daĜu un 4.daĜu, Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un 
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 5.§, 
5.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  



9 
 

n o l e m j : 
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 

nokavējuma naudu par zemi par 2005.gadu Ls 19,32 (deviĦpadsmit lati, 32 
santīmi) mirušajam Arturam Rācenim, personas kods: xxx, par nekustamo 
īpašumu „Rogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sakarā ar to, ka 
personai Lubānas novada pašvaldībā vairs nepieder nekustamie īpašumi 
un nodokĜa maksātājs miris; 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Arturam Rācenim. 

 (6.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas; Personīgā konta pārskats, nodokĜa 
maksātāju uzskaites grāmatas izdruka atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 
lietā Nr.1-25.5 (Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
sēžu protokoli), Protokols Nr.1, 2013.gads.) 

 
6. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Anitai Rasmai Zujevai 

 
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Anitai Rasmai 
Zujevai par zemi „Lazdupji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Iepazīstoties ar 
pieejamo informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daĜu un likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 
25.panta 1.daĜas 3.punktu, 5.punktu, 26.panta 6¹.daĜu, 25.panta 3.daĜu un 4.daĜu, 
Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 5.§, 6.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 

nokavējuma naudu par zemi par 2007.gadu un 2008.gadu Ls 2,44 (divi lati, 
44 santīmi) mirušajai Anitai Rasmai Zujevai, personas kods: xxx, par 
nekustamo īpašumu „Lazdupji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
sakarā ar to, ka personai Lubānas novada pašvaldībā vairs nepieder 
nekustamie īpašumi, kopējā piedzenamā summa ir mazāka par 10 latiem 
(desmit latiem) un nodokĜa maksātāja mirusi; 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Anitai Rasmai Zujevai. 

 (7.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas; Personīgā konta pārskats, nodokĜa 
maksātāju uzskaites grāmatas izdruka atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 
lietā Nr.1-25.5 (Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
sēžu protokoli), Protokols Nr.1, 2013.gads.) 

 
7. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Lāsmai AkmentiĦai 

 
Izskata Lāsmas AkmentiĦas, deklarētā dzīvesvieta: VizbuĜu iela 5, Jelgava, 
2013.gada 13.maija iesniegumu (Reă.Nr.1-22/54) par nekustamā īpašuma nodokĜa 
parāda dzēšanu par zemi „Brizgas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Iepazīstoties 
ar pieejamo informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daĜu un likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 
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25.panta 3.daĜu un 4.daĜu, Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu 
un Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 5.§, 7.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 

nokavējuma naudu par zemi par 2004.gadu Ls 96,52 (deviĦdesmit seši lati, 
52 santīmi) Lāsmai AkmentiĦai, personas kods: xxx, par nekustamo 
īpašumu „Brizgas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sakarā ar to, ka 
personai Lubānas novada pašvaldībā nepieder nekustamie īpašumi, 
piedzenamā nodokĜa parāda summa ir nepamatoti aprēėināta un nodokĜa 
piespiedu piedziĦas izpildes termiĦš nedrīkst pārsniegt septiĦus gadus; 

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā 
īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Lāsmai AkmentiĦai. 

 (8.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas; L.AkmentiĦas iesniegums, personīgā 
konta pārskats, nodokĜa maksātāju uzskaites grāmatas izdruka atrodas Lubānas 
novada pašvaldības arhīvā, lietā Nr.1-25.5 (Apvienotās Attīstības un komunālo 
jautājumu un Finanšu komitejas sēžu protokoli), Protokols Nr.1, 2013.gads.) 

 
7.§ 

PAR DZĪVOKěA NR.1, KLĀNU IELĀ 16, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 
IEGĀDI 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 
Pašvaldībā saĦemts Visvalža Šeldera piedāvājums iegādāties dzīvokli Klānu ielā 16-
1, Lubānā, Lubānas novadā. Vienistabas dzīvoklis, kopīgā platība 25 m2, pirmais 
stāvs, labiekārtojums – vietējā krāsns apkure, elektroapgāde. Piedāvātā cena – Ls 
500. Pašvaldības rīcībā šobrīd nav brīvu dzīvokĜu ar zemu labiekārtojuma līmeni 
pilsētā. Šāda tipa dzīvokĜi nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai – 
palīdzības sniegšanai dzīvokĜu jautājumu risināšanā. 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta 17.punktu un Ħemot vērā 
Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 23.05.2013. 
sēdes (Protokols Nr.1, 6.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Iegādāties dzīvokli Nr.1, Klānu ielā 16, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs:7013-900-0240, pašvaldības īpašumā par pirkuma maksu Ls 500 (pieci 
simti lati). 
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8.§ 
PAR PROJEKTU IESNIEGŠANU SADARBĪBĀ AR NĪDERLANDES 

KARALISKO VIRŠU FONDU PROJEKTU KONKURSĀ „SABIEDRĪBA AR 
DVĒSELI” 

(ZiĦo: T.Salenieks) 
 

Izskata Jauniešu centra un novada jauniešu iesniegumu (Reă. 21.05.2013., Nr.1-
13/49) par projekta „Vieta jauniešiem” iesniegšanu Nīderlandes Karaliskajā Viršu 
fondā atklātajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta kopējās izmaksas  
Ls 700. ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu 
komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 7.§.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt līdzfinansējumu Ls 350 (trīs simti piecdesmit lati) apmērā Jauniešu 
centra un novada jauniešu Nīderlandes Karaliskajā Viršu fondā iesniegtajam 
projektam „Vieta jauniešiem”.  

   
9.§ 

PAR PROJEKTU IESNIEGŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS EIROPAS 
LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA) LAUKU 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2007.-2013.GADAM IETVAROS 
APSTIPRINĀTĀS „MADONAS NOVADA FONDA DARBĪBAS STRATĒĂIJAS 
2009.-2013.GADAM ĪSTENOŠANAI PAREDZĒTAJĀ ATKLĀTAJĀ PROJEKTU 

KONKURSĀ” 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 

1. Par Jauniešu centra projektu „Atklāj mūziku!” Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada 
fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā 

atklātajā projektu konkursā 
 
Izskata pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Lindas Pomeres 21.05.2013. 
(Reă.22.05.2013., Nr.1-13/51) iesniegumu par piedalīšanos (ELFLA) Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda 
darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu 
konkursā 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā”, 6.2. aktivitātē „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju  un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem”, 2.1. rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem”, iesniedzot projektu „Atklāj mūziku!”. Projekta ietvaros paredzēts 
izveidot mūzikas studiju, iegādāties mūzikas instrumentu un piesaistīt mūzikas 
pedagogu. Projekta kopējās izmaksas Ls 8385. Līdzfinansējuma nepieciešamība - 
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25% no projekta attiecināmajām izmaksām un segt PVN izmaksas, kas kopā sastāda 
Ls 3095,67.  
ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 10.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Iesniegt Jauniešu centra projektu „Atklāj mūziku!” (ELFLA) Eiropas 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada 
fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā 
atklātajā projektu konkursā 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas 
teritorijā”, 6.2. aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem”, 2.1. rīcībai „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem 
iedzīvotājiem”. 

2. Projekta realizācijai līdzfinansējumu Ls 3095,67 (trīs tūkstoši deviĦdesmit 
pieci lati, 67 santīmi) apmērā nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekĜiem.  

 
2. Par biedrības „Vecais ceplis” projektu „JāĦa Zābera muzeja „Vecais 

Ceplis” attīstības veicināšana” 
 

Izskata biedrības „Vecais ceplis”, Reă.Nr.40008209921, 
Juridiskā adrese: Lubānas novads, Meirāni, „Atvasītes”, LV – 4826, 22.05.2013. 
iesniegumu (Reă.Nr.1-13/50) ar lūgumu piešėirt līdzfinansējumu Madonas novada 
fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā 
projektu konkursā projektam „JāĦa Zābera muzeja" Vecais Ceplis" attīstības 
veicināšana”. Līdzfinansējuma apmērs ir 10 % no kopējām izmaksām, kas sastāda Ls 
262,90.  Projekta kopējās izmaksas Ls 2629. ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un 
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 11.§) 
lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Atbalstīt biedrības „Vecais ceplis”, Reă.Nr.40008209921, projektu „JāĦa Zābera 
muzeja" Vecais Ceplis" attīstības veicināšana” iesniegšanai (ELFLA) Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda 
darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā 
projektu konkursā un projekta atbalsta gadījumā piešėirt līdzfinansējumu Ls 
262,90 (divi simti sešdesmit divi lati, 90 santīmi) - 10 % apmērā no projekta  
kopējām izmaksām.  
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3. Par atbalstu biedrības „Aiviekstes ozoli” realizētajam projektam 
„Slidošanas laukuma ierīkošana Lubānas novadā” 

 
Izskata biedrības „Aiviekstes ozoli”, Reă.Nr.40008157780, 22.01.2013. iesniegumu 
(Reă. 14.05.2013., Nr. 1-13/45) ar lūgumu pašvaldībai piedalīties ar līdzfinansējumu 
10% apmērā no kopējām izmaksām biedrības sagatavotajā projektā „Slidošanas 
laukuma ierīkošana Lubānas novadā” Eiropas Savienības Eiropas  Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros 
apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam 
īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā. Projekta kopējās izmaksas – Ls 
13874,47, līdzfinansējums - Ls 1387,45. 
ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 14.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Atbalstīt biedrības „Aiviekstes ozoli”, Reă.Nr.40008157780,  projektu 
„Slidošanas laukuma ierīkošana Lubānas novadā” Eiropas Savienības Eiropas  
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 
2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēăijas 
2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā, 
projekta atbalsta gadījumā piedalīties ar līdzfinansējumu 10% apmērā no 
kopējām izmaksām – Ls 1387,45 (viens tūkstotis trīs simti astoĦdesmit septiĦi 
lati, 45 santīmi). 

 
4. Par projekta „Elektrotīkla un apgaismojuma izbūve estrādes 
elektroapgādei Lubānā, Lubānas novadā” iesniegšanu Eiropas 

Savienības Eiropas  Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 
attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās 
„Madonas novada fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam 

īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā 
 

ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 15.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Iesniegt projektu „Elektrotīkla un apgaismojuma izbūve estrādes 

elektroapgādei Lubānā, Lubānas novadā” ELFLA (Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēăiju īstenošanas teritorijā” 6.2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita 
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brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.1. 
rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros 
par kopējo projekta summu Ls 13 974 (trīspadsmit tūkstoši deviĦi simti 
septiĦdesmit četri lati) apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums Ls 
5312 (pieci tūkstoši trīs simti divpadsmit lati).  

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības 2014. gada budžeta 
līdzekĜiem. 

 
5. Par projekta „KāpĦu izveide uz pieminekli Oskaram Kalpakam Visagala 

kapos” iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros 

apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam 
īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā 

 

ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 16.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Iesniegt projektu „KāpĦu izveide uz pieminekli Oskaram Kalpakam 
Visagala kapos” ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas 
teritorijā” 6.2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloăiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 2.1. rīcības 
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros par 
kopējo projekta summu Ls 2643 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit trīs 
lati) apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums Ls 1005 (viens 
tūkstotis pieci lati).  

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības 2014. gada budžeta 
līdzekĜiem. 

 
6. Par projekta „Tirgus lapenes izveide Lubānā” iesniegšanu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 

2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības 
stratēăijas 2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu 

konkursā 
 

ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 17.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
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Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Iesniegt projektu „Tirgus lapenes izveide Lubānā” ELFLA (Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” 6.1. aktivitātes „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem 
iedzīvotājiem 1.1. rīcības „Jaunu pakalpojumu izveidošana un esošo 
kvalitātes paaugstināšana” ietvaros par kopējo projekta summu Ls 6054 
(seši tūkstoši piecdesmit četri lati) apmērā, no kuriem pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 2302 (divi tūkstoši trīsdesmit divi lati).  

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības 2014. gada budžeta 
līdzekĜiem. 

 
7. Par atbalstu biedrības „No sirds uz sirdi” realizētajam projektam 

  
Izskata pedagogu un vecāku biedrības „No sirds uz sirdi” valdes priekšsēdētājas Inas 
Gutānes 22.05.2013. iesniegumu (Reă.Nr.1-13/52) par atbalstu biedrības projektam 
„Aktīvi bērni – laimīgi bērni” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros 
apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam 
īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā, piedaloties ar līdzfinansējumu 
10% apmērā no kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas Ls 10 816. 
ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 18.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Atbalstīt pedagogu un vecāku biedrības „No sirds uz sirdi” projektu „Aktīvi 
bērni – laimīgi bērni” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros 
apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam 
īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā, projekta atbalsta 
gadījumā piedaloties ar līdzfinansējumu Ls 1082 (viens tūkstotis astoĦdesmit 
divi lati) apmērā, t.i. 10% no projekta kopējām izmaksām. 

 
8. Par projekta „Tautas tērpu iegāde Lubānas kultūras nama amatiermākslas 
kolektīviem” iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros 
apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam 

īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā 
 

Izskata Lubānas kultūras nama direktores Velgas Puzules 22.05.2013. iesniegumu 
(Reă.30.05.2013., Nr.1-13/56) par projektu „Tautas tērpu iegāde Lubānas kultūras 
nama amatiermākslas kolektīviem”, kas sagatavots iesniegšanai ELFLA (Eiropas 



16 
 

Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) Lauku attīstības 
programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda 
darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu 
konkursā. Projekta kopsumma Ls 13 969, līdzfinansējums - 25% no projekta kopējām 
izmaksām Ls 3492,25. 
ĥemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 19.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Iesniegt Lubānas kultūras nama projektu „Tautas tērpu iegāde Lubānas 

kultūras nama amatiermākslas kolektīviem” ELFLA (Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) Lauku attīstības 
programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada 
fonda darbības stratēăijas 2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā 
atklātajā projektu konkursā par kopējo projekta summu Ls 13 969 
(trīspadsmit tūkstoši deviĦi simti sešdesmit deviĦi lati) apmērā, no kuriem 
pašvaldības līdzfinansējums Ls 3492,25 (trīs tūkstoši četri simti deviĦdesmit 
divi lati, 25 santīmi) 25% no projekta kopējām izmaksām. 

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekĜiem. 
 

10.§ 
PAR ATBALSTU LUBĀNAS NOVADA MOTOSPORTISTIEM DALĪBAI 

2013.GADA SEZONAS SACENSĪBĀS 
(ZiĦo: I.Bodžs, G.Klikučs) 

 

Izskata Māra Mežsarga 20.05.2013. iesniegumu (Reă. 21.05.2013., Nr.1-22/61)  par 
atbalstu novada motosportistiem dalībai Latvijas čempionātā motokrosā. 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta 6.punktu, kā arī Ħemot vērā  
Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 23.05.2013. 
sēdes (Protokols Nr.1, 12.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt Ls 273 (divi simti septiĦdesmit trīs lati) no 2013.gada budžetā sportam 
paredzētiem līdzekĜiem novada motosportistiem (pilnvarotā persona Māris 
Mežsargs, personas kods: xxx) degvielas iegādei, nokĜūšanai uz sacensību vietu. 

 
11.§ 

PAR 2012.GADA KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: I.Logina) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka „... tikai 
dome var apstiprināt gada publisko pārskatu” un Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un 
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 20.§) 

lēmumu, 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2012.gada konsolidēto finanšu 
pārskatu. 
(9.pielikumā – Vadības ziĦojums un Neatkarīgu revidentu ziĦojums Lubānas novada 
pašvaldībai uz 6 lapām.) 

 
12.§ 

PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES 2013.GADA 31.JANVĀRA 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2 „PAR 2013.GADA PAŠVALDĪBAS 

KONSOLIDĒTO BUDŽETU” 
(ZiĦo: I.Logina) 

 
Sakarā ar papildus līdzekĜu piešėiršanu pašvaldības autoceĜu fondam, valsts budžeta 
transfertu saĦemšanu noteiktiem mērėiem, papildus līdzekĜu pieprasījumiem 
iestādēm un pasākumiem, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu tāmes 
ietvaros, Ħemot vērā Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu 
komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 21.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 
“Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
2.1. Saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Lubānas novada domes 

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

2.2. Saistošie noteikumi Nr.7 “Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(10.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.7 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.) 
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13.§ 
PAR MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS CENTRALIZĒTĀS 

SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS IZBŪVES PROJEKTU 
 (ZiĦo: I.Bodžs, T.Salenieks) 

 
SaskaĦā ar Lubānas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem nepabeigtās 
celtniecības izmaksu sastāvā uzskaitīti LVL 3 642,10 par Meirānu Kalpaka 
pamatskolas centralizētas siltumapgādes sistēmas: katlumājas un siltumtrases izbūves 
tehniskā projekta sagatavošanu un inženierăeoloăiskās izpētes darbiem. Izmaksas 
radušās 2009.gada jūlija - decembra mēnesī. Līdz šim laikam nekāda projekta 
attīstība nav notikusi, kā arī konkrētā projekta īstenošana nav iekĜauta Lubānas 
novada integrētās attīstības programmā 2012.-2018.gadam. 
ĥemot vērā iepriekš minētos apstākĜos un auditorfirmas SIA „ASTROP” aizrādījumu 
par to, ka projekta lietderīgā izmantošana ir apšaubāma, kā arī Apvienotās Attīstības 
un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 
22.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Norakstīt un izslēgt no pašvaldības bilances Meirānu Kalpaka pamatskolas 
centralizētās siltumapgādes sistēmas izbūves tehniskā projekta sagatavošanas un 
pārējo ar projekta izpēti saistīto darbu izmaksas par kopējo summu LVL 
3 642,10 (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit divi lati, 10 santīmi) sakarā ar to, ka 
tehniskais projekts izstrādāts pirms vairāk nekā trīs gadiem un neatbilst 
Lubānas novada integrētās attīstības programmai līdz 2018.gadam. 
 

14.§ 
PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DALĪBU VIDZEMES TŪRISMA 

ASOCIĀCIJĀ 
 (ZiĦo: I.Kraukle) 

 
Uzklausot pašvaldības Kultūras darba speciālistes Ilzes Kraukles sagatavo 
informāciju, kā arī Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 22.05.2013. 
sēdes (Protokols Nr.4, 3.§) lēmumu un Apvienotās Attīstības un komunālo jautājumu 
un Finanšu komitejas 23.05.2013. sēdes (Protokols Nr.1, 23.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Lubānas novada pašvaldībai iestāties Vidzemes tūrisma asociācijā.  
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15.§ 
PAR VALSTS REZERVES FONDA ZEMES GABALA IZSOLES REZULTĀTU 

APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Pamatojoties uz valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala "Līdumnieki 1", 
kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu 
13. punktu un 2013. gada 27.maija izsoles protokolu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Mārīte Kotāne, Inese 
Lībere, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Ilgonis 
Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Apstiprināt valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala 
"Līdumnieki 1", kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2013. 
gada 27.maija izsoles rezultātus. 

2. Noslēgt līgumu ar Kristapu Mežsargu, personas kods: xxx, par valsts 
rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Līdumnieki 1”, ar 
kadastra apzīmējumu:7058-017-0014, 3,5 ha platībā nomu uz 5 (pieciem) 
gadiem ar nomas maksu Ls 11,07 (vienpadsmit lati, 07 santīmi) gadā. 

 (11.pielikumā – Zemes nomas tiesību izsoles protokola kopija uz 1 lapas.) 

 
Sēdi slēdz plkst. 20,00 
 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                                Tālis Salenieks 

 
Sēdes protokolists:                                                                                Diāna Krieva 
 
Parakstīts __________________________________________ 

 
 


