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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 31.oktobrī                                                               Nr. 15 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Aigars NOVIKS, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Lana KUNCE, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Līga ŠPUNE, 
                           Laila OZOLIĥA. 
                          
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA, galvenā  
                          grāmatvede; Aija OZOLIĥA, nekustamo īpašumu speciāliste; Andris                               
                          KěAVIĥŠ, pašvaldības juriskonsults. 
Uzaicināti:  Uz darba kārtības 12.jautājuma izskatīšanu Līga SALENIECE un Astra  
                   OGORODĥIKOVA; uz darba kārtības 13.jautājuma izskatīšanu Harijs  
                   ŽIHARS un Mudīte ŽIHARE. 
Nepiedalās -  
Deputāts:          Guntis KLIKUČS, sakarā ar savu tiešo darbu. 
Uzaicināti:        Harijs ŽIHARS un Mudīte ŽIHARE (sazinājušies telefoniski ar  
                          sekretāri). 
 
 Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un ierosina iekĜaut darba kārtībā 
jautājumu „Par Lubānas novada teritoriālā iedalījuma vienību Indrānu pagasta un 
Lubānas pilsētas robežas grozījumiem, ciema statusa atcelšanu, ielu nosaukumu 
piešėiršanu un adrešu maiĦu”. 
Deputāti vienojas par sekojošu DARBA KĀRTĪBU: 
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm.  
2. Par centralizētās siltumapgādes tarifa apstiprināšanu. 
3. Par sadzīves atkritumu tarifa apstiprināšanu. 
4. Par 2009.gada 30.jūlija nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un 

sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”’ piemērošanu atbilstoši EURO 
ieviešanas kārtības likuma normām. 

5. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”. 
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6. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas 
novadā”. 

7. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuăimenei”. 

8. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos 
noteikumos Nr.9 „Par Lubānas novadā noteiktajām pašvaldības nodevām”. 

9. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā”. 

10. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”. 

11. Par saistošo noteikumu „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” 
apstiprināšanu. 

12. Par deklarēto dzīves vietu Astrai OgorodĦikovai. 
13. Par deklarēto dzīves vietu Mudītei Žiharei. 
14. Par piedalīšanos Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 

konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” trešajā kārtā ar projektu „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokĜa aprēėina dzēšanu par nekustamo īpašumu 
„Olgavārti”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

16. Par Lubānas novada teritoriālā iedalījuma vienību Indrānu pagasta un Lubānas 
pilsētas robežas grozījumiem, ciema statusa atcelšanu, ielu nosaukumu 
piešėiršanu un adrešu maiĦu. 

17. Par adrešu maiĦu nekustamajiem īpašumiem Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 
18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no Ronalda DzeĦa 

bezstrīda kārtībā. 
19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no Ăirta Torgana 

bezstrīda kārtībā. 
20. Par nekustamā īpašuma Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā, sadalīšanu. 
21. Par pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu piemērošanu atbilstoši EURO 

ieviešanas kārtības likuma normām. 
22. Par SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu. 
23. Par izdevumiem uz vienu audzēkni starppašvaldību norēėinos. 
24. Par grozījumiem 2013.gada pašvaldības budžetā. 
25. Par pašvaldības struktūrvienības „Lubānas novada vēsturisko liecību un izstāžu 

zāle” nolikumu. 
26. Par pašvaldības apbalvojuma „Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijām. 

 
1.§ 

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, I.Peilāne) 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj sēdi un informē deputātus, ka ar Lubānas 
novada Vēlēšanu komisijas 06.10.2013. sēdes (Protokols Nr.6, 1.§) lēmumu ir 
apstiprinātas deputāta pilnvaras Lailai OZOLIĥAI no vēlētāju apvienības saraksta 
„Mūsu mājas rītdienai” un viĦa uzsāk darbu domes sēdē.  
Informē par pašvaldības deviĦu mēnešu budžeta izpildi. 
(Pielikumā Nr.1a – Budžeta izpilde uz 5 lapām.) 
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ZiĦo par savu darbu un dalību pasākumos starplaikā starp domes sēdēm, par Ičas upes 
piesārĦojumu, par arhibīskapa J.Vanaga vizīti Lubānā u.c. aktualitātēm. 
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem.  
Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par pašvaldības darbību starplaikā starp 
domes sēdēm. 
(Pielikumā Nr.1 – I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.) 

 
2.§ 

PAR CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES TARIFA APSTIPRINĀŠANU 
 (ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, L.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldība 2013.gada 23.oktobrī (Reă.Nr.1-13/133) saĦēma SIA 
„Lubānas KP”, Reă.Nr.45403005405, iesniegumu ar tam pievienoto siltumenerăijas 
apgādes tarifu projektu. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14 daĜas d) apakšpunktu, uz 
Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr. 5, 1.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt SIA „Lubānas KP” ” siltumenerăijas pakalpojumu tarifus: 

 siltumenerăijas ražošanas tarifu - 29,80  Ls/MWh; 
 siltumenerăijas pārvades un sadales tarifu -  5,69 Ls/MWh; 
 siltumenerăijas gala tarifu - 35,48  Ls/MWh  (50,50 EUR/MWh). 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 2013. gada 
1.decembri. 

3.§ 
PAR SADZĪVES ATKRITUMU TARIFA APSTIPRINĀŠANU 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
 
Lubānas novada pašvaldība, balstoties uz iepirkuma „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Lubānas novadā” identifikācijas Nr.2013/4 rezultātiem, 2013.gada 
14.oktobrī noslēdza līgumu ar SIA „ALBA” vienotais reăistrācijas numurs 
44603000098 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada pašvaldībā. 
Dome, izvērtējot iepriekš minēto un normatīvajos aktos noteikto, konstatē:  
1) Pamatojoties uz „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 39. panta pirmo daĜu, 
pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
(izĦemot sadzīves atkritumu reăenerāciju) un to veido: 

- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šėirošanas un pārkraušanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un šā likuma 18. panta pirmajā daĜā minētais atkritumu 
apsaimniekotājs;  

- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu  
apglabāšanu   atkritumu poligonos un izgāztuvēs;  

- dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 
noteiktajā apmērā. 
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2) Līgumā ar SIA „ALBA” maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu 
Lubānas novada administratīvajā teritorijā noteikta Ls 5,90 (pieci lati 90 santīmi) par 
1 (vienu) kubikmetru. 
3) Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Kaudzītes” apstiprināts tarifs Ls 20,74 
(divdesmit lati 74 santīmi) par tonnu bez pievienotās vērtības nodokĜa, kas pārveidojot 
uz tilpuma mērvienībām ir Ls 2,94 (divi lati, 94 santīmi) par 1 (vienu) kubikmetru. 
4) SaskaĦā ar Dabas resursu nodokĜa likuma 3. pielikumu „NodokĜa likmes par 
atkritumu apglabāšanu no 2009. gada 1. jūlija”, nodokĜu likme par 1 (vienu) tonnu 
sadzīves atkritumu apglabāšanu no 01.01.2012. noteikta Ls 7,00 (septiĦi lati 00 
santīmi), kas pārveidojot uz tilpuma mērvienībām ir Ls 1,14 (viens lats 14 santīmi) 
par 1 (vienu) kubikmetru.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
24.10.2013. sēdes (Protokols Nr. 5, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Apstiprināt Lubānas novada administratīvajā teritorijā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas (izĦemot sadzīves atkritumu pārstrādi) 
maksu Ls 9,98 (deviĦi lati, 98 santīmi) (EUR 14,20) par 1 (vienu) 
kubikmetru (bez pievienotās vērtības nodokĜa). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 1.decembri. 
 
4.§ 

PAR 2009.GADA 30.JŪLIJA NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA 
SAMAKSAS KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS 

NOVADA PAŠVALDĪBĀ”’ PIEMĒROŠANU ATBILSTOŠI EURO IEVIEŠANAS 
KĀRTĪBAS LIKUMA NORMĀM 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 
Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 21.panta 12., 13. punktu, 41.panta pirmās 
daĜas 2.punktu, „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.pantu, nolikuma „Nolikums par 
darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 
9.punktu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols 
Nr.5, 3.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija 

nolikumā Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 
garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, izsakot nolikuma 1.pielikumu 
„Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu saraksts” jaunā redakcijā. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
(Pielikumā Nr.2 – 1.pielikums „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts” ar grozījumiem uz 3 lapām.) 
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5.§ 
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA 

26.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR APRŪPI MĀJĀS 
LUBĀNAS NOVADĀ” 

(ZiĦo: A.KĜaviĦš) 
 
Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 7.punktu, „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daĜu, „Euro ieviešanas 
kārtības likums” 31.pantu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. 
sēdes (Protokols Nr.5, 4.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””. 
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 
“Lubānas ZiĦas”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
(Pielikumā Nr.3 – saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas 
novadā”” uz 1 lapas.) 

 
6.§ 

PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 
27.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.16 „KAPSĒTU 

UZTURĒŠANAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI LUBĀNAS 
NOVADĀ” 

(ZiĦo: A.KĜaviĦš) 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daĜas 16.punktu, „Euro ieviešanas kārtības likums” 31.pantu, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 4.§, 4.p.) lēmumu, 
 Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi 
Lubānas novadā””. 
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2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 
“Lubānas ZiĦas”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
(Pielikumā Nr.4 – saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Kapsētu uzturēšanas un 
izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” uz 1 lapas.) 

 
7.§ 

PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 
28.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR LUBĀNAS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĂIMENEI” 
 (ZiĦo: A.KĜaviĦš) 

 
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daĜu, „Euro ieviešanas 
kārtības likums” 31.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 
1036 „Audžuăimenes noteikumi” 43.punktu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 4.§, 2.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību 
audžuăimenei””. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 
“Lubānas ZiĦas”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
(Pielikumā Nr.5 – saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada 
pašvaldības palīdzību audžuăimenei”” uz 1 lapas.) 
 

8.§ 
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA 

26.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.9 „PAR LUBĀNAS 
NOVADĀ NOTEIKTAJĀM PAŠVALDĪBAS NODEVĀM” 

(ZiĦo: A.KĜaviĦš) 
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Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daĜas 13.punktu, „Par 
nodokĜiem un nodevām” 12.panta pirmās daĜas 1., 2., 4., 10. punktu, „Euro ieviešanas 
kārtības likums” 31.pantu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. 
sēdes (Protokols Nr.5, 4.§, 5.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos 
noteikumos Nr.9 „Par Lubānas novadā noteiktajām pašvaldības nodevām””. 

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 
“Lubānas ZiĦas” 

4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
(Pielikumā Nr.6 – saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Lubānas novadā noteiktajām 
pašvaldības nodevām”” uz 4 lapām.) 
 

9.§ 
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA 

26.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR SABIEDRISKO 
KĀRTĪBU LUBĀNAS NOVADĀ” 

 (ZiĦo: A.KĜaviĦš) 
 

Pamatojoties uz likumu „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” 5.pantu, "Par 
pašvaldībām" 21.panta pirmās daĜas 16.punktu, 43.panta pirmās daĜas 4.punktu, „Euro 
ieviešanas kārtības likums” 31.pantu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 4.§, 3.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā””. 

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 
“Lubānas ZiĦas”. 

4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
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(Pielikumā Nr.7 – saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sabiedrisko kārtību Lubānas 
novadā”” uz 2 lapām.) 

 
10.§ 

PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 
27.JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.8 „LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
(ZiĦo: A.KĜaviĦš) 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 1.punktu, 24.pantu, „Euro 
ieviešanas kārtības likums” 31.pantu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 4.§, 6.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.6 „Lubānas novada pašvaldības nolikums””. 

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā 
atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā 
izdevumā “Lubānas ZiĦas”. 

4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
(Pielikumā Nr.8 – saistošie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 „Lubānas novada pašvaldības 
nolikums”” uz 1 lapas.) 

 
11.§ 

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „PAR LUBĀNAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” APSTIPRINĀŠANU 

 (ZiĦo: A.KĜaviĦš) 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daĜas 13.punktu, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daĜu,  35.panta trešo, ceturto 
un piekto daĜu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 
"Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 "Kārtība, kādā 
aprēėināms, piešėirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeĦa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanas par līdzdarbību", „Euro ieviešanas kārtības 
likuma” 31.pantu, Ministru kabineta noteikumu „Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 66.punktu, Ħemot vērā deputātu izteiktos viedokĜus 
grozījumiem un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
17.10.2013. (Protokols Nr.5, 1.§) lēmumu,   
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. PieĦemt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 „Par 

Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”.  
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 
“Lubānas ZiĦas”. 

4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
(Pielikumā Nr.9 – saistošie noteikumi Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības 
pabalstiem” uz 7 lapām.) 
 

12.§ 
PAR DEKLARĒTO DZĪVES VIETU ASTRAI OGORODĥIKOVAI 

(ZiĦo: T.Salenieks, A.KĜaviĦš; Debatēs: L.Saleniece, A.OgorodĦikova) 
 
2013.gada 11.jūlijā Lubānas novada pašvaldība saĦēma Līgas Salenieces  iesniegumu 
(Reă.Nr.1-22/79), ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu Astrai OgorodĦikovai Līgas 
Salenieces īrētajā dzīvokĜa īpašumā Stacijas ielā 14-2, Lubānā, Lubānas novadā.  
No Ministru kabineta noteikumu nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto 
dzīvesvietu” 3.punkta izriet, ka iesniegumu, kas ir pamats administratīvās lietas 
uzsākšanai var iesniegt nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresētā persona. 
ĥemot vērā, ka nekustamā īpašuma īrnieks ir uzskatāms par ieinteresēto personu, 
pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta 
administratīvā lieta.  
ĥemot vērā L.Salenieces un A.OgorodĦikovas paskaidrojumus, Finanšu un attīstības 
komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 17.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
atteikt anulēt ziĦas par Astras OgorodĦikovas, personas kods: xxx, deklarēto 
dzīvesvietu Stacijas ielā 14-2, Lubānā, Lubānas novadā un lietu izbeigt. 
SaskaĦā ar „Dzīves vietas deklarēšanas likuma” 12.p., 6.d. lēmums stājas spēkā ar tā 
pieĦemšanas brīdi.  
(Pielikumā Nr.10 – Izvērsts lēmums, Lubānas novada Sociālā dienesta vēstules par 
A.OgorodĦikovas dzīves vietu kopija uz 3 lapām.) 
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13.§ 
PAR DEKLARĒTO DZĪVES VIETU MUDĪTEI ŽIHAREI 

 (ZiĦo: A.KĜaviĦš) 
 
2013.gada 14.augustā Lubānas novada pašvaldība saĦēma Harija Žihara iesniegumu 
(Reă.Nr.1-22/82), ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu Mudītei Žiharei Harijam 
Žiharam piederošajā nekustamajā īpašumā Miera ielā 16, Lubānā, Lubānas novadā. 
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta 
administratīvā lieta. 
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1., 3.pantu, 11.panta pirmo daĜu, 
12.panta pirmo daĜu, Administratīvā procesa likuma 59.panta pirmo un otro daĜu, 
63.panta pirmās daĜas 3.punktu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 18.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
atteikt anulēt ziĦas par Mudītes Žihares, personas kods: xxx, deklarēto 
dzīvesvietu Miera ielā 16, Lubānā, Lubānas novadā. 
SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daĜu lēmums stājas spēkā ar 
brīdi, kad tas paziĦots adresātam. 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tiesā. 
(Pielikumā Nr.11 – Izvērsts lēmums, Lubānas novada Sociālā dienesta vēstules par 
Žiharu ăimeni kopija uz 3 lapām.) 
 
Deputāts Ilgonis Losāns sāk darbu domes sēdē plkst.17,30. 

 
14.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS KLIMATA PĀRMAIĥU FINANŠU 
INSTRUMENTA FINANSĒTO PROJEKTU ATKLĀTĀ KONKURSA 

„SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA 
PAŠVALDĪBU PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA 

INFRASTRUKTŪRĀ” TREŠAJĀ KĀRTĀ AR PROJEKTU 
„SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA LUBĀNAS 

NOVADA PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA 
INFRASTRUKTŪRĀ” 

(ZiĦo:  I.Bodžs) 
 
Noklausoties pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojumu un Ħemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 6.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Iesniegt projektu „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas 

novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Vides aizsardzības 
un reăionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI atklātā projektu 
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” trešās kārtas ietvaros par projekta 
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kopējām izmaksām Ls 28469,01 (divdesmit astoĦi tūkstoši četri simti 
sešdesmit deviĦi lati, 01 santīms), no kurām attiecināmās izmaksas Ls 
26900,32 (divdesmit seši tūkstoši deviĦi simti lati, 32 santīmi) un pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 9638,79 (deviĦi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoĦi lati, 79 
santīmi) apmērā, no kuriem: 
1.1. Ls 8070,10 (astoĦi tūkstoši septiĦdesmit lati, 10 santīmi) līdzfinansējums 

attiecināmo izmaksu segšanai; 
1.2. Ls 1568,69 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit astoĦi lati, 69 santīmi) 

līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai. 
2. Projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekĜiem. 
 

15.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA APRĒĖINA DZĒŠANU PAR 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „OLGAVĀRTI”, INDRĀNU PAGASTĀ, 
LUBĀNAS NOVADĀ 

(ZiĦo: A.OzoliĦa) 
           
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašumam nodokĜa aprēėina dzēšanu Mārai Grīvai par nekustamo īpašumu 
„Olgavārti”, Indrānu pag., Lubānas nov. 
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, KONSTATĒ: 

- pēc situācijas uz 2013.gada 31.oktobri Mārai Grīvai nekustamā īpašuma 
nodokĜa parāds par 2003.gadu par zemi „Olgavārti”, Indrānu pagasts, sastāda 
Ls 68,90; tai skaitā: iepriekšējo periodu maksājumi par zemi – Ls 34,45 un 
nokavējuma nauda – Ls 34,45; 

- ar 1997.gada 27.novembra Indrānu pagasta Zemes komisijas lēmumu Nr.50 
ārvalstniecei – ASV pilsonei Mārai Grīvai tika piešėirta lietošanā zeme 24,5 
ha Indrānu pagasta „Olgavārtos”; 

- ar Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reăionālās nodaĜas 2003.gada 
31.janvāra lēmumu Nr.52/8-1.2 viĦai tika piešėirti kompensācijas sertifikāti 
par 24,5 ha par mantojamo zemi Indrānu pagasta „Olgavārti”; 

- saskaĦā ar augstāk minēto Indrānu pagasta padomei nebija tiesiskā pamata 
Mārai Grīvai aprēėināt nekustamā īpašuma nodokli 2003.gadam par zemi 
„Olgavārti”, pie kam likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrajā 
daĜā ir teikts, ka nodokĜa parāda piedziĦa pašvaldībai jāuzsāk septiĦu gadu 
laikā no nodokĜa samaksas termiĦa iestāšanās brīža. 

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, vadoties 
no augstāk minētā, Ħemot vērā, ka NINO programmā Mārai Grīvai nav minēts 
personas kods un personas dati nav sasaistīti ar Iedzīvotāju reăistru, pamatojoties uz 
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daĜu, Ħemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 7.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Dzēst Mārai Grīvai aprēėināto nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma 
naudu par zemi par 2003.gadu Ls 68,90 (sešdesmit astoĦi lati, 90 santīmi) 
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apmērā, tai skaitā: iepriekšējo periodu maksājumi par zemi – Ls 34,45 
(trīsdesmit četri lati, 45 santīmi) un nokavējuma nauda – Ls 34,45 (trīsdesmit 
četri lati, 45 santīmi), par nekustamo īpašumu „Olgavārti”, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā.  

Lēmuma izrakstus izsniegt galvenajai grāmatvedei I.Loginai un nekustamā īpašuma 
speciālistei A.OzoliĦai. 
(Personīgā konta pārskats uz 1 lapas atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 
pastāvīgi glabājamā lietā „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli, Protokols 
Nr.5, 2013.gads) 
 

16.§ 
PAR LUBĀNAS NOVADA TERITORIĀLĀ IEDALĪJUMA VIENĪBU 

INDRĀNU PAGASTA UN LUBĀNAS PILSĒTAS ROBEŽAS 
GROZĪJUMIEM, CIEMA STATUSA ATCELŠANU, IELU NOSAUKUMU 

PIEŠĖIRŠANU UN ADREŠU MAIĥU 
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs) 

 
Lubānas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 5 (Lubānas novada domes 
25.04.2013. sēdes protokols Nr. 5, 2.§) "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024. gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 2. kartē 
„Lubānas pilsētas plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošana” un 5. kartē „Indrānu 
pagasta plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošana” ir attēlota Lubānas novada Lubānas 
pilsētas plānotā robeža, kas ietver visu esošās Lubānas pilsētas teritoriju, kā arī daĜu 
no Lubānas novada Indrānu pagasta Ozolu ciema teritorijas. Ozolu ciems tiek 
likvidēts. 
ĥemot vērā, ka Lubānas novada administratīvā teritorija sastāv no divām 
teritoriālajām vienībām – Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta, grozot Lubānas 
pilsētas robežu, tiek grozīta arī Indrānu pagasta robeža. 
Apstiprinot ciemu statusa likvidēšanu, nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas ciemu 
robežu izmaiĦu teritorijā, ir nepieciešams mainīt īpašumu nosaukumus un adresācijas 
objektu (zemes vienību un ēku) adreses. 
Lubānas pilsētas teritorijā iekĜautajam autoceĜam ir nepieciešams piešėirt ielas 
nosaukumu. Attiecīgi jāmaina ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adreses, 
piesaistot tās ielām.  
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturtajā1 daĜā noteikts, 
ka pašvaldības lēmumu par adrešu piešėiršanu var izdot vispārīgā administratīvā akta 
veidā lēmuma adresātu uzklausīšanai, rīkojot publisko apspriešanu. Ar adresācijas 
maiĦu saistītie jautājumi tika ietverti Lubānas novada teritorijas plānojuma redakcijās, 
par kurām sabiedriskās apspriešanas tika rīkotas no 16.07.2012. līdz 26.08.2012. un 
no 10.12.2012. līdz 31.12.2012. 
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta trešo 
daĜu, 11.panta pirmo daĜu, 14.panta otro un trešo daĜu, 15.panta otro daĜu,  17.panta 
ceturto1 daĜu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 6., 7., 8., 11., 18., 19., 20., 21., 30., 44.punktiem, 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 53.panta 
1.b.apakšpunktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daĜas 2.punktu, BāriĦtiesu 
likuma 79.panta otro daĜu, Administratīvā procesa likuma 1.panta trešās daĜas 
ievaddaĜu, 62.panta trešo daĜu, 70.panta pirmo un otro daĜu, PaziĦošanas likuma 
8.panta pirmo un otro daĜu, Lubānas novada pašvaldības domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 5 (Lubānas novada domes 25.04.2013. sēdes protokols Nr. 5, 2.§) 
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"Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daĜa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi" un Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 8.§, 2.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Grozīt Lubānas pilsētas robežas un attiecīgi Lubānas novada teritoriālā 

iedalījuma vienību Indrānu pagasta un Lubānas pilsētas robežas, atbilstoši 
Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa saistošo noteikumu Nr. 5 
(Protokols Nr.5, 2.§) "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. 
gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 2. 
kartē „Lubānas pilsētas plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošana” un 5. 
kartē „Indrānu pagasta plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošana” attēlotajai 
plānotajai pilsētas robežai un ieskaitīt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem: 7058-011-0106; 7058-011-0091; 7058-011-0089; 7058-011-
0087; 7058-011-0043; 7058-011-0093; 7058-011-0096; 7058-011-0097; 7058-
011-0098; 7058-011-0105; 7058-011-0099; 7058-011-0101; 7058-011-0033; 
7058-011-0094 Lubānas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

2. Atcelt ciema statusu un likvidēt nosaukumu Ozolu ciemam Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā (adresācijas klasifikatora kods: 100201690). 

3. Piešėirt ielas nosaukumu – „Dzērvenītes iela” saskaĦā ar klāt pievienoto skici 
(1.pielikums).  

4. Mainīt Lubānas pilsētas robežās iekĜauto likvidētā Ozolu ciema teritorijā 
esošo nekustamo īpašumu nosaukumus un adreses zemes vienībām un uz tām 
esošajām ēkām, atbilstoši 2. pielikumam. 

5. Piemērot valsts nodevas par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu 
atvieglojumus 100% apmērā par Lubānas novada pašvaldības bāriĦtiesas 
sagatavotajiem nostiprinājuma lūgumiem īpašumu nosaukumu maiĦai 
zemesgrāmatā tiem šī lēmuma pielikumos minētajiem nekustamajiem 
īpašumiem, kuriem tiek mainīts īpašuma nosaukums un kuru īpašnieki ir 
fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā. 

6. Kompensēt izdevumus par kancelejas nodevas nomaksu pārreăistrējot 
īpašumus Zemesgrāmatā līdz 2014.gada 30.decembrim. 

(Pielikumā Nr.12 – Skice, adreses uz 3 lapām.) 
 

17.§ 
PAR ADREŠU MAIĥU NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM INDRĀNU 

PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, KONSTATĒ, ka 2013.gada 
1.augustā Lubānas novada pašvaldībā tika saĦemts Valsts zemes dienesta Vidzemes 
reăionālās nodaĜas iesniegums ar Nr.10-03/271608-2/1 „Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši 
apstiprinātajam Lubānas novada teritorijas plānojumam”, kurā minēts, ka aktualizējot 
Lubānas novadā apstiprināto ciemu robežas tika konstatētas adreses, kuras neatbilst 
apstiprinātajam Lubānas novada teritorijas plānojumam, un tiek lūgts izvērtēt un aktualizēt 
pievienoto adrešu sarakstu. 
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 
apstākĜus, Ħemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē 
apstiprināto teritorijas plānojumu un pieĦemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas novada 
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teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, vadoties no 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punkta, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daĜu, 15.panta pirmo daĜu, Ħemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 8.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis 
Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, Līga Špune), PRET – 
nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam mainīt adreses Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā: 

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

Adreses kods Līdzšinējā adrese Jaunā adrese 

1. 7058-004-0022 
7058-004-0022-001 
7058-004-0022-002 
7058-004-0022-003 

103794083 „Ozolsala”, 
Indrāni, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

„Ozolsala”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

2. 7058-016-0088 
7058-016-0088-001 
7058-016-0088-002 

103794612 „FondiĦi”, 
Meirāni, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

„FondiĦi”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

3. 7058-016-0086 
7058-016-0086-001 
7058-016-0086-002 
7058-016-0086-003 

105692498 „Lābāni”, Meirāni, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

„Lābāni”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

4. 7058-016-0100 
7058-016-0100-001 
7058-016-0100-002 
7058-016-0100-003 

103794661 „PĜaviĦas”, 
Meirāni, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

„PĜaviĦas”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

5. 7058-016-0085 
7058-016-0085-001 
7058-016-0085-002 
7058-016-0085-005 

103794895 „Tālavas”, 
Meirāni, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

„Tālavas”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

6. 7058-016-0017 
7058-016-0017-001 
7058-016-0017-002 
7058-016-0017-003 
7058-016-0017-004 
7058-016-0017-005 

103794637 „Upītes”, Meirāni, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

„Upītes”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

7. 7058-016-0259 
7058-016-0259-001 

106254047 „Uzvaras 3”, 
Meirāni, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

„Uzvaras 3”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4826 

8. 7058-016-0210 
7058-016-0210-001 
7058-016-0210-002 

103794678 „Uzvaru mājas”, 
Meirāni, Indrānu 
pag., 

„Uzvaru mājas”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
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Lubānas nov., 
LV-4826 

LV-4826 

9. 7058-010-0002 
7058-010-0002-001 
7058-010-0002-002 
7058-010-0002-003 
7058-010-0002-004 

103801220 „Vētraines”, 
Ozoli, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

„Vētraines”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

10. 7058-011-0082 
7058-011-0082-001 
7058-011-0082-002 

103801181 „Ozoli 6”, Ozoli, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

„Ozoli 6”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

11. 7058-011-0035 
7058-011-0035-001 
7058-011-0035-002 
7058-011-0035-003 
7058-011-0035-004 

103801212 „Aptekas”, Ozoli, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

„Aptekas”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

12. 7058-011-0103 
7058-011-0103-001 
7058-011-0103-002 
7058-011-0103-003 
7058-011-0103-004 

103801204 „Ozoli 17”, Ozoli, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

„Ozoli 17”, 
Indrānu pag., 
Lubānas nov., 
LV-4830 

Lēmuma izrakstus izsūtīt: 

1. Spodrai Grošteinei uz adresi: „Ozolsala”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-
4830 (lēmuma 1.punktu 2 eks.); 

2. Paulīnas Ādmines mantiniekiem uz adresi: „FondiĦi”, Indrānu pag., Lubānas 
nov., LV-4826 (lēmuma 2.punktu 2 eks.); 

3. SIA „Latifundia” uz adresi: Elizabetes iela 45/47, Rīga, LV1010 (lēmuma 
3.punktu un 7.punktu 2 eks.); 

4. Janai Novikai uz adresi: „PĜaviĦas”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826 
(lēmuma 4.punktu 2 eks.); 

5. SIA „Nikotrans” uz adresi: Lejupes iela 7, Rīga, LV-1076 (lēmuma 5.punktu 2 
eks.); 

6. Līgai Ukrijai uz adresi: „Upītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826 
(lēmuma 6.punktu 2 eks.); 

7. Margaritai Ivanovai uz adresi: „Uzvaru mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
LV-4826 (lēmuma 8.punktu 2 eks.); 

8. Daigai Akmenei uz adresi: „Vētraines”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4830 
(lēmuma 9.punktu 2 eks.); 

9. Ăirtam Kutkam uz adresi: Ozolu iela 14A-4, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830 
(lēmuma 10.punktu 3 eks.); 

10. Sanitai Šėēlei uz adresi: Klānu iela 20-3, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830 
(lēmuma 11.punktu 2 eks.); 

11. Jānim Mežsargam uz adresi: „Ozoli 17”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-
4830 (lēmuma 12.punktu 2 eks.); 

12. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai (1 eks.); 
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13. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz adresi: Rīgas iela 47, 
Valmiera, LV-4201 (1.eks.). 

(Pielikumā Nr.13 – VZD iesniegums un dokumenti pie tā uz 6 lapām.) 
 

18.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO RONALDA DZEĥA BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
 (ZiĦo: A.OzoliĦa) 

      
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā no Ronalda DzeĦa.     
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, un 
vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.panta un 367.panta, 
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 9.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Uzlikt par pienākumu Ronaldam Dzenim nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokĜa parādu, kopā Ls 18,15 (astoĦpadsmit lati, 15 santīmi) par zemi un 
ēkām Jaunā ielā 25, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2008.gada 
līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiĦu) viena 
mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Ronalda DzeĦa par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu Jaunā ielā 25, Lubāna, Lubānas 
nov., Ls 18,15 (astoĦpadsmit lati, 15 santīmi) apmērā, kur Ls 13,05 
(trīspadsmit lati, 05 santīmi)  ir pamatparāds, Ls 5,10 (pieci lati, 10 santīmi)  
ir nokavējuma nauda, piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas līdzekĜiem un 
viĦam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

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

(Pielikumā Nr.14 – Izvērsts lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas uz 4 lapām; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu kopijas uz 6 lapām; kontu 
pārskati uz 2 lapām glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā pastāvīgi 
glabājamā lietā „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli, Protokols Nr.5, 
2013.gads) 
 

19.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO ĂIRTA TORGANA BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 
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Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā no Ăirta Torgana.     
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, un 
vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.panta un 367.panta, 
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 14.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Uzlikt par pienākumu Ăirtam Torganam nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokĜa parādu, kopā Ls 47,18 (četrdesmit septiĦi lati, 18 santīmi) par zemi 
„Atzari”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu no 2007.gada līdz 
2013.gadam (par 2013.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiĦu) viena mēneša 
laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Ăirta Torgana par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu „Atzari”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., Ls 47,18 (četrdesmit septiĦi lati, 18 santīmi) apmērā, kur Ls 
34,36 (trīsdesmit četri lati, 36 santīmi) ir pamatparāds, Ls 12,82 (divpadsmit 
lati, 82 santīmi) ir nokavējuma nauda, piedziĦu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

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

(Pielikumā Nr.15 – Izvērsts lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 
lapām. Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem 
kopijas uz 5 lapām; izsūtīto maksāšanas paziĦojumu kopijas uz 6 lapām; konta 
pārskats uz 1 lapas; Zemesgrāmatas izdruka glabājas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā pastāvīgi glabājamā lietā „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli, 
Protokols Nr.5, 2013.gads) 
 

20.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RUGĀJU IELĀ 10A, LUBĀNĀ, 

LUBĀNAS NOVADĀ, SADALĪŠANU 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo 
jautājumu par nekustamā īpašuma Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas nov. sadalīšanu. 
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, KONSTATĒ:  

- Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrēts 
nekustamais īpašums Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas nov., kadastra 
numurs īpašumam: 7013-005-0161, īpašums nav reăistrēts Zemesgrāmatā; 
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- zemesgabala statuss – zeme zemes reformas pabeigšanai, iekĜauts līdzvērtīgas 
zemes kompensācijas fondā ar Lubānas novada pašvaldības domes 2008.gada 
27.novembra sēdes lēmumu, protokols Nr.14, 10.§ 2.p.; 

- nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 7013-005-0161, platība – 14 778 m². 

Pamatojoties uz 2008.gada 19.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.352 
„Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā 
aprēėina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, 
kādā tiek piešėirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viĦu 
mantiniekiem” 11.2.1.punktu, 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” 3.2.7.1.punktu, pamatojoties 
uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmās daĜas 1.punktu, 
vadoties no 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu 
noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.punkta, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 13.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. No nekustamā īpašuma Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., kadastra 

numurs īpašumam: 7013-005-0161, atdalīt zemesgabalu 9878 m² platībā pēc 
klāt pievienotās skices. 

2. Atdalīto zemesgabalu 9878 m² platībā pievienot pie nekustamā īpašuma 
„Aiviekstes upe”, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu: 7013-001-0080, pēc apvienošanas zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu: 7013-001-0080, noteikt platību 117378 m², noteikt lietošanas 
mērėi: publiskie ūdeĦi (kods: 0301). 

3. Pēc atdalīšanas zemesgabalam Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas nov., 
kadastra numurs īpašumam: 7013-005-0161, noteikt platību 4900 m², noteikt 
lietošanas mērėi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601). 

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

(Zemes sadalījuma skices uz 2 lapām glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 
pastāvīgi glabājamā lietā „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli, Protokols 
Nr.5, 2013.gads) 
 

21.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU 

PIEMĒROŠANU ATBILSTOŠI EURO IEVIEŠANAS KĀRTĪBAS 
LIKUMA NORMĀM 

 (ZiĦo: I.Logina) 
 
Sakarā ar Latvijas Republikas pievienošanos eirozonai 2014.gada 1.janvārī un maksas 
pakalpojumu cenu konvertēšanu no latiem uz euro, kā arī nepieciešamību 
administrēšanas ērtības nolūkos veikt atsevišėu cenu noapaĜošanu, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 5.§) lēmumu, 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu, telpu, 
autotransporta un inventāra nomas maksājumu cenrādi ar 2014.gada 1.janvāri. 
(Pielikumā Nr.16 – Lubānas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu, telpu, 
autotransporta un inventāra nomas maksājumu cenrādis uz 7 lapām.)  

 
22.§ 

PAR SIA „LUBĀNAS KP” PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU 
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs) 

 
Lubānas novada pašvaldība saĦēma SIA „Lubānas KP”, vienotais reăistrācijas 
numurs:45403005405, iesniegumu ar lūgumu palielināt sabiedrības pamatkapitālu. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 1.punktu, Ħemot 
vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr.5, 10.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Palielināt SIA „Lubānas KP”, Reă.Nr. 45403005405 (turpmāk tekstā - 
Sabiedrība), pamatkapitālu ievērojot šādus noteikumus: 

1.1. Pamatkapitāla palielināšanas veids: Sabiedrības pamatkapitāls tiek 
palielināts Lubānas novada pašvaldībai izdarot naudas ieguldījumu 
Sabiedrības pamatkapitālā, pretī saĦemot attiecīgu jaunu daĜu skaitu. 
Lubānas novada pašvaldība izdara naudas ieguldījumu LVL 20 000  
(divdesmit tūkstoši lati) apmērā; 

1.2. Palielinātā pamatkapitāla lielums un apmērs, par kādu tas palielināts:  

Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 739 133 (septiĦi simti trīsdesmit 
deviĦi tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs lati);  
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par LVL 20 000 (divdesmit 
tūkstošiem latu); 
Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs LVL 759 133 (septiĦi 
simti piecdesmit deviĦi tūkstoši vien simts trīsdesmit trīs lati); 

1.3. DaĜu apmaksas veids: Sabiedrības daĜas apmaksā ar naudas 
ieguldījumu; 

1.4. Jauno daĜu apmaksas kārtība:  

Jaunās daĜas tiek apmaksātas pilnā apmērā līdz pieteikuma iesniegšanai 
Komercreăistrā. 

2. Uzdot pašvaldības kapitāla daĜu turētāja pārstāvim SIA „Lubānas KP” 
dalībnieku sapulcē balsot par pamatkapitāla palielināšanu. 

 
23.§ 

PAR IZDEVUMIEM UZ VIENU AUDZĒKNI STARPPAŠVALDĪBU 
NORĒĖINOS 

(ZiĦo: I.Logina) 
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ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr. 5, 11.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Pašvaldību savstarpējo norēėinu veikšanai 2013.gada septembrī - decembrī, 
apstiprināt uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības 
iestādēs (lati mēnesī):        
                                      
1. Lubānas vidusskolā:  Ls 67,65 (sešdesmit septiĦi lati, 65 santīmi).   
2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:       
 -pamatskolas klasēs: Ls 145,60 (viens simts četrdesmit pieci lati, 60 santīmi);                                                                                                             
            -piecus un sešus gadus veco audzēkĦu apmācībai: Ls 124,36 (viens simts  
                                                                                      divdesmit četri lati, 36 santīmi).                                                                                     
3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėīši”:    
 -piecus un sešus gadus veco audzēkĦu apmācībai: Ls 122,70  (viens simts  
                                                                                  divdesmit divi lati, 70 santīmi);                                                                                                            
  -pārējās pirmsskolas vecuma grupās: Ls 163,00 (viens simts                                           
                                                                                  sešdesmit trīs lati).                                                                                                               
(Pielikumā Nr.17 – Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieĦēmumu – izdevumu tāmes 
2013.gadam  uz 7 lapām.) 

 
24.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 
(ZiĦo: I.Logina) 

 
Sakarā ar vētras radīto postījumu novēršanu Lubānas vidusskolas sporta zāles jumtam 
un citiem pasākumiem, kā arī grozījumiem iestāžu tāmes ietvaros atbilstoši 
ekonomisko kategoriju klasifikācijas kodiem, Ħemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr. 5, 15.§) lēmumu par finanšu līdzekĜu 
piešėiršanu fondam „Sibīrijas bērni”, kā arī minētās sēdes 16.§ lēmumu,   
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), 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.20 
“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.20 “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.20 “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. 
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(Pielikumā Nr.18 – Saistošie noteikumi Nr.20 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 
”Par 2013.gada konsolidēto budžetu”” uz 2 lapām.) 
 

25.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS „LUBĀNAS NOVADA 

VĒSTURISKO LIECĪBU UN IZSTĀŽU ZĀLE” NOLIKUMU 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Iepazīstas ar sagatavoto Lubānas novada pašvaldības „Lubānas novada vēsturisko 
liecību un izstāžu zāles” nolikuma projektu. ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas 24.10.2013. sēdes (Protokols Nr. 6, 1.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt pašvaldības struktūrvienības „Lubānas novada vēsturisko liecību un 
izstāžu zāle” nolikumu. 
(Pielikumā Nr.19 – Nolikums uz 2 lapām.) 
 

26.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMA „LUBĀNAS NOVADA GADA 

CILVĒKS” NOMINĀCIJĀM 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu 24.10.2013. 
sēdes (Protokols Nr.6, 1.§) lēmumu un izteiktos deputātu priekšlikumus pretendentu 
sadalei nominācijās kā arī 2009.gada 29.decembra Pašvaldības apbalvojuma, 
Nolikums Nr.12, „Lubānas novada Gada cilvēks” 6.punktu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila OzoliĦa, 
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks izglītībā” 

MARUTAI PUTĀNEI - ĒRGLEI, Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagoăei. 
2. Pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” 

ZIGFRĪDAM GORAM, Meirānu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva 
„Meirāni” vadītājam. 

3. Pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” 
ELMĀRAM SAUKAM, JANĪNAI MĀLNIECEI, Lubānas novada 
iedzīvotājiem. 

4. Pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks” 
PĒTERIM KRĒSLIĥAM, Lubānas novada iedzīvotājam, zemnieku 
saimniecības „Eglaines” īpašniekam.  

5. Pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks sportā” 
UĂIM MEIERAM, futbola trenerim, Lubānas sporta dzīves entuziastam. 

6. Pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks valsts iestāžu 
un pašvaldības darbā” ASTRĪDAI IKAUNIECEI, Lubānas novada lauku 
attīstības konsultantei.  
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7. Pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks 
uzĦēmējdarbībā” INAI un DAINIM BIDIĥIEM, Lubānas novada 
iedzīvotājiem, zemnieku saimniecības „Gobas” īpašniekiem. 

Uz nomināciju „Gada cilvēks savā amatā”, Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komitejas lēmumu, izvirza sekojošas kandidatūras - Viju Banderi, 
Dzirkstīti Aizsilnieci, Ivetu Peilāni, Ingunu Vīksni, Spodru Skangali.  
Deputāte Iveta Peilāne atsauc savu kandidatūru. 
Sēdes vadītājs T.Salenieks ierosina deputātiem  ar balsojumu  „PAR”,  balsojot atklāti, 
noskaidrot nominācijas saĦēmēju: 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot:         
                                    Vija Bandere - „PAR” – nav balsu, 
                                     Dzirkstīte Aizsilniece - „PAR” ” – nav balsu, 
                                     Inguna Vīksne - „PAR” - 2 (Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns), 
                                     Spodra Skangale - „PAR” - 6 (Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks,  
                                                                   Aigars Noviks,  Lana Kunce, Līga Špune), 
n o l e m j : 
8. Pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” 

SPODRAI SKANGALEI, Lubānas patērētāju biedrības pārdevējai. 
 
Sēdi slēdz plkst.20,00. 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                              Tālis Salenieks     
 
Protokolists:                                                                                         Diāna Krieva 
 
Parakstīts________________________________________ 
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