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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

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

 
DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 

Lubānā 
2014.gada 27.februārī                                                                                   Nr. 2 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Līga ŠPUNE, 
                           Aigars NOVIKS, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Lana KUNCE, 
                           Guntis KLIKUČS. 
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,   
                          pašvaldības galvenā grāmatvede; Aija OZOLIĥA, nekustamā  
                          īpašuma speciāliste. 
Nepiedalās –  
Deputāti:           Iveta PEILĀNE, Laila OZOLIĥA (sakarā ar savu tiešo darbu). 
                 
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj sēdi un lūdz 
papildināt darba kārtību ar 21.jautājumu „Par pašvaldības kustamās mantas – 
automašīnas VOLVO V-70, Reă. Nr. GZ-3664 atkārtotu izsoli”, dome apstiprina 
DARBA KĀRTĪBU: 
1. Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā. 
2. Par pašvaldības lēmuma atcelšanu par zemi Krasta ielā 24, Lubāna, Lubānas 

novads. 
3. Par mantojamā nekustamā īpašuma „Saulstari 2”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, sadalīšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma „Silarāji”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu. 
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Čonkas”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Kraujas”, 

Lubānā, Lubānas novadā.  
7. Par nosaukuma un adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „Žvagūži”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā. 
8. Par nekustamā īpašuma Baznīcas iela 1, Lubāna, Lubānas novads, sadalīšanu. 
9. Par adreses „Jaunie kapi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, maiĦu uz ”Lubānas 

meža kapi” Indrānu pagasts, Lubānas novads. 
10. Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes gabala „Pūpoli” Indrānu pagasts, 

Lubānas novads, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
11. Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes gabala „Caunes” Indrānu pagasts, 

Lubānas novads, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
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12. Par grozījumiem 2013.gada 28.marta Nolikumā Nr.1 „Lubānas novada 
pašvaldības laikraksta „Lubānas ZiĦas” redakcijas nolikums”. 

13. Par Noteikumu „Par balvas - prēmijas piešėiršanu pedagogiem” apstiprināšanu. 
14. Par pašvaldības administrācijas struktūrvienības reorganizāciju. 
15. Par grozījumiem 2013.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas 

novada pašvaldības nolikums”. 
16. Par Izglītības un Zinātnes ministrijas piešėirtā finansējuma mācību literatūras un 

mācību līdzekĜu iegādei sadalījumu Lubānas novada izglītības iestādēm. 
17. Par pašvaldības līdzfinansējumu e-pakalpojuma „Nekustamā īpašuma nodokĜa 

apmaksa portālā Error! Hyperlink reference not valid.. 
18. Par uzturēšanās izmaksu vienam iemītniekam apstiprināšanu Lubānas veselības un 

sociālās aprūpes centrā. 
19. Par uzturēšanās izmaksu vienam iemītniekam Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centrā pašvaldību savstarpējo norēėinu veikšanai apstiprināšanu. 
20. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra Saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”. 
21. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V-70, Reă.Nr.GZ-3664 

atkārtotu izsoli. 
 

1.§ 
INFORMĀCIJA PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DARBĀ 

 (ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, L.Kunce) 
 

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

- 06.02. Lubānas novada iestāžu vadītāju sanāksme; 
- 07.02. Gulbenes novada domē apkārtējo Reăionu sanāksme, kuras laikā tapa 

vēstule Satiksmes ministrijai par vilcienu satiksmes atjaunošanu Pitalovas 
virzienā (paredzamajiem kravu pārvadājumiem Krievijas virzienā); 

- 26.02. dalība Vidzemes plānošanas reăiona sanāksmē. 
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 PAŠVALDĪBAS LĒMUMA ATCELŠANU PAR ZEMI KRASTA IELĀ 24, 
LUBĀNA, LUBĀNAS NOVADS 

(ZiĦo: A.OzoliĦa, I.Bodžs) 
 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
Lubānas novada pašvaldības lēmuma atcelšanu par zemi Krasta ielā 24, Lubāna, 
Lubānas nov. un Pilsētu zemes nomas saistību, kas nodibinātas ar līgumu izbeigšanu. 

Izvērtē informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, konstatē, ka saskaĦā ar Valsts 
zemes dienesta 2012.gada 27.jūnijā iesniegto informāciju par personām, kuras līdz 
2011.gada 30.decembrim nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju 
sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, AntoĦinai Baranovskai ar 2012.gada 
26.jūlija Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, protokols Nr.8, 8.§ 2.p., 
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izbeigtas lietošanas tiesības uz zemi Krasta ielā 24, Lubānā, Lubānas nov. Par zemi 
Krasta ielā 24, Lubānā, 2012.gada 20.decembrī noslēgts Pilsētu zemes nomas līgums 
Nr.2. 2014.gada 11.februārī AntoĦina Baranovska iesniedza pašvaldībā Līgumu ar 
valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banku” par zemes Krasta ielā 24 
izpirkšanu par privatizācijas sertifikātiem, līdz ar to pašvaldības domes sēdes lēmums 
par lietošanas tiesību izbeigšanu ir atceĜams un ar līgumu nodibinātās nomas saistības 
ir pārtraucamas. ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 
24.02.2014. (Protokols Nr.2, 11.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Atcelt Lubānas novada pašvaldības domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu, 

protokols Nr.8, 8.§ 2.p. par lietošanas tiesību izbeigšanu AntoĦinai 
Baranovskai uz zemi Krasta ielā 24 un zemesgabala Krasta ielā 24 piekritību 
pašvaldībai. 

2. Uzsākt 2012.gada 20.decembrī starp Lubānas novada pašvaldību un 
AntoĦinu Baranovsku ar nomas līgumu Nr.2. nodibināto saistību 
pārtraukšanu. 

3. Ar vienošanās (par 2012.gada 20.decembrī starp Lubānas novada pašvaldību 
un AntoĦinu Baranovsku noslēgtā Pilsētu zemes nomas līguma Nr.2 
izbeigšanu) abpusēju parakstīšanu, atzīt nomas līgumu par spēkā neesošu ar 
noslēgšanas brīdi. 

Lēmuma izrakstu izsniegt: 

1. AntoĦinai Baranovskai, adrese: Krasta iela 24, Lubāna, LV-4830 (1 eks.); 

2. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai (1 eks.). Pielikumā: līguma kopija 
uz 1 lapas. 

(Pielikumā Nr.2 – līguma kopija uz 1 lapas.) 
 

3.§ 
PAR MANTOJAMĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „SAULSTARI 2”, INDRĀNU 

PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, SADALĪŠANU 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
Gundara Pelša 2014.gada 12.februāra iesniegumu (Reă.Nr.2.09/2) par mantojamā 
nekustamā īpašuma „Saulstari 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos 
atsevišėos īpašumos, nosaukumu piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju,  konstatē, 
ka pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētajiem datiem 
nekustamais īpašums „Saulstari 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 
īpašumam: 7058-001-0132, īpašums nav reăistrēts Zemesgrāmatā, sastāv no divām 
zemes vienībām, 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-001-0132, platība – 
9,0 ha, 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-012-0064, platība – 5,0 ha, uz 
zemes gabaliem ēkas un būves neatrodas, 2014.gada 12.februārī saĦemts iesniegums, 
kurā izteic vēlmi mantojamo zemi „Saulstari 2”, Indrānu pag., sadalīt divos atsevišėos 
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īpašumos, atdalot vienu atsevišėu zemes vienību, piešėirt nosaukumus, noteikt zemes 
lietošanas mērėus 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, saskaĦā ar personas 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 Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes 24.02.2014. (Protokols Nr.2, 12.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
sadalīt lietošanā esošo mantojamo nekustamo īpašumu „Saulstari 2”, Indrānu 
pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-001-0132, divos 
atsevišėos īpašumos:  

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-001-0132, platība – 9,0 ha, atdalītajam zemes gabalam 
piešėirt nosaukumu: „Saulstari 3”, noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);  

paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-012-0064, platība – 5,0 ha, noteikt zemes 
lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods: 0101), saglabāt īpašuma nosaukumu „Saulstari 2”. 

(Pielikumā Nr.3 – izvērstais lēmums (administratīvais akts); zemes gabalu skices uz 3 
lapām. G.Pelša iesniegums glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā pastāvīgi 
glabājamā 2014.gada lietā Nr.2.09./2 „Fizisko personu iesniegumi, sūdzības par 
nopietniem trūkumiem, iesniegumi īpašuma jautājumos, dokumentu reăistrs”.) 
 

4.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „SILARĀJI”, INDRĀNU PAGASTS, LUBĀNAS 

NOVADS, SADALĪŠANU 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
Arta KrēsliĦa 2014.gada 13.februāra iesniegumu (Reă.Nr.2.09/4) par nekustamā 
īpašuma „Silarāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišėos īpašumos, 
nosaukumu piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, 
ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.338 2013.gada 30.janvārī nostiprināts nekustamais īpašums „Silarāji”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no divām zemes vienībām 26,3 ha kopplatībā 
un namīpašuma. SaskaĦā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu 
divos atsevišėos īpašumos, atdalīt zemes gabalu ar platību 9,4 ha, īpašuma sadalīšanai 
nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek atdalīta visa atsevišėa 
zemes vienība. 
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Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, saskaĦā ar personas 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 Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes 24.02.2014. (Protokols Nr.2, 13.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
sadalīt nekustamo īpašumu „Silarāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 
numurs īpašumam: 7058-006-0036, divos atsevišėos īpašumos:  

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-007-0003, platība – 9,4 ha, atdalītajam zemes gabalam 
piešėirt nosaukumu: „Silarāju mežs”, noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);  

paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-006-0036, platība – 16,9 ha, noteikt 
zemes lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods: 0101), saglabāt nosaukumu un adresi „Silarāji”. 

(Pielikumā Nr.4 – izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas. A.KrēsliĦa 
iesniegums, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes sadalījuma skice uz 3 lapām  
glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā pastāvīgi glabājamā 2014.gada lietā 
Nr.2.09./4 „Fizisko personu iesniegumi, sūdzības par nopietniem trūkumiem, 
iesniegumi īpašuma jautājumos, dokumentu reăistrs”.) 
 
 

5.§ 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM „ČONKAS”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
SIA „LV Meži” valdes locekĜa Jura Andžejevska 2014.gada 27.janvāra iesniegumu 
(Reă. 06.02.2014., Nr.2.05/22) par atĜauju sadalīt nekustamo īpašumu „Čonkas”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., divos īpašumos. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju,  konstatē, 
ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000525089 2013.gada 9.decembrī nostiprināts nekustamais 
īpašums „Čonkas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 
48,3 ha kopplatībā un dzīvojamās mājas. SaskaĦā ar iesniegumu īpašnieki vēlas 
sadalīt īpašuma ar aptuveno atdalāmo zemes platību 18,0 ha, īpašuma sadalīšanai ir 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, iesniegumam par projekta izstrādi 
pievienots grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija, kurā iezīmētas atdalāmā 
zemes gabala robežas. Vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa 
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
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2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 
atdalāmā zeme atrodas lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās, plānojums pieĜauj 
zemesgabalu sadali, noteikts, ka minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība – 1,0 
ha. 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daĜas 
3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 11.punktu, 4.punktu, 
vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa saistošajiem 
noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā 
daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ħemot vērā iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 13.punktu, 41.panta 
pirmās daĜas 3.punktu, pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 67.pantu,  
Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 24.02.2014. (Protokols 
Nr.2, 14.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Čonkas”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-011-0039, platība 48,3 ha, 
sadalīšanai. 

(Pielikumā Nr.5 – izvērstais lēmums (administratīvais akts), nosacījumi zemesgabala 
sadalei uz 2 lapām. J.Andžejevska iesniegums, zemesgrāmatu apliecības izdruka, 
shēma par sadalāmo zemes gabalu uz glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 
pastāvīgi glabājamā 2014.gada lietā Nr.2.05./22 „SaĦemtie dokumenti par 
pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas, koordinācijas, pārraudzības, 
darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas jautājumiem, saĦemto dokumentu 
reăistrs”.) 
 

6.§ 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM „KRAUJAS”, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
TāĜa OzoliĦa 2014.gada 10.februāra iesniegumu (Reă.Nr.2.09/1) par atĜauju sadalīt 
nekustamo īpašumu „Kraujas”, Lubāna, Lubānas nov., un noteikumu izsniegšanu 
zemes ierīcības projekta izstrādei. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, 
ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.3 2013.gada 1.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums „Kraujas”, 
Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kopējo platību 40 988 m² 
un namīpašuma. SaskaĦā ar iesniegumu īpašnieki vēlas sadalīt īpašumu divos 
atsevišėos īpašumos, ar aptuveno atdalāmo zemes platību 2911 m², īpašuma 
sadalīšanai ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, iesniegumam par 
projekta izstrādi pievienots grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija, kurā 
iezīmētas  atdalāmā zemes gabala robežas. Vadoties no Lubānas novada pašvaldības 
2013.gada 25.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
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noteikumi”, atdalāmā zeme atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, plānojums pieĜauj 
zemesgabalu sadali, noteikts, ka minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība – 
1200 m². 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daĜas 
3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 11.punktu, 4.punktu, 
vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa saistošajiem 
noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā 
daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ħemot vērā TāĜa OzoliĦa 
iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 
13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 3.punktu, pamatojoties uz „Administratīvā procesa 
likuma” 67.pantu, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 
24.02.2014. (Protokols Nr.2, 15.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kraujas”, Lubāna, 
Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7013-004-0003, platība 40 988 m², 
sadalīšanai. 

(Pielikumā Nr.6 – izvērstais lēmums (administratīvais akts), nosacījumi zemesgabala 
sadalei uz 2 lapām. T.OzoliĦa iesniegums, zemesgrāmatu apliecības izdruka, shēma 
par sadalāmo zemes gabalu, pilnvaras kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā pastāvīgi glabājamā 2014.gada lietā Nr.2.09./1 „Fizisko personu iesniegumi, 
sūdzības par nopietniem trūkumiem, iesniegumi īpašuma jautājumos, dokumentu 
reăistrs”.) 
 

7.§ 
PAR NOSAUKUMA UN ADRESES MAIĥU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM 

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

 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par 
Didža Straumes 2014.gada 12.februāra iesniegumu (Reă.Nr.2.09/3) par nosaukuma 
un adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „Žvagūži”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Izvērtējot informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, tika konstatēts, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000239901 2006.gada 25.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums 
„Žvagūži”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 4,8 ha 
platībā un mājīpašuma.  

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, 
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro 
daĜu un 15.panta pirmo daĜu, pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, 2.punkta 
2.8. apakšpunktu, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 
24.02.2014. (Protokols Nr.2, 16.§) lēmumu, 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
nekustamajam īpašumam; zemes vienībai un ēkām „Žvagūži”, Indrānu pagasts, 
Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0136, mainīt nosaukumu un 
adresi uz „Straumes”, Indrānu pag. Lubānas nov. 

(Pielikumā Nr.7 – izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas. D.Straumes 
iesniegums, zemesgrāmatu apliecības kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā pastāvīgi glabājamā 2014.gada lietā Nr.2.09./3 „Fizisko personu iesniegumi, 
sūdzības par nopietniem trūkumiem, iesniegumi īpašuma jautājumos, dokumentu 
reăistrs”.) 
 
 

8.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BAZNĪCAS IELA 1, LUBĀNA, LUBĀNAS 

NOVADS, SADALĪŠANU 
(ZiĦo: A.OzoliĦa) 

            
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par  
Lubānas evaĦăēliski luteriskās draudzes priekšnieka Aivara Kočāna 2014.gada 
17.februāra iesniegumu (Reă.Nr.2.05/26) par nekustamā īpašuma Baznīcas iela 1, 
Lubāna, Lubānas nov., sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7013-
001-0066 atdalīšanu, nosaukumu piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, 
ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 100000083380 2005.gada 3.oktobrīrī nostiprināts nekustamais 
īpašums Baznīcas iela 1, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no astoĦām zemes 
vienībām ar kopējo platību 457 304 m² un deviĦām ēkām – baznīcas ēka, trīs 
dzīvojamās mājas un piecas palīgēkas. SaskaĦā ar iesniegumu īpašnieks vēlas atdalīt 
no viĦam piederošā nekustamā īpašuma vienu atsevišėu zemes gabalu ar platību 980 
m², īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek 
atdalīta visa atsevišėa zemes vienība. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, saskaĦā ar Lubānas evaĦăēliski luteriskās draudzes priekšnieka 
Aivara Kočāna 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 Ministru kabineta 
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 Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 
sēdes 24.02.2014. (Protokols Nr.2, 17.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
sadalīt nekustamo īpašumu Baznīcas iela 1, Lubāna, Lubānas nov., kadastra 
numurs īpašumam: 7013-001-0046, divos atsevišėos īpašumos:  



9 
 

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 7013-001-0066, platība – 980 m², īpašumam piešėirt adresi: 
Baznīcas iela 21, Lubāna, Lubānas nov., noteikt lietošanas mērėi: individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601); 

paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no septiĦām zemes 
vienībām, 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7013-001-0046, platība – 
5745 m², noteikt lietošanas mērėi: reliăisko organizāciju ēku apbūve (kods: 
0905), 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7013-001-0047, platība – 95 409 
m², noteikt lietošanas mērėus - pamatmērėis: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) – platība 94 209 m², 
papildmērėis: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) – platība 1200 
m², 3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7013-001-0049, platība – 5616 m², 
noteikt lietošanas mērėi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601), 
4.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7013-001-0059, platība – 3836 m², 
noteikt lietošanas mērėi: vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve 
(kods: 0701), 5.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7013-001-0058, platība – 
228 760 m², noteikt lietošanas mērėus - pamatmērėis: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) – platība 204 560 m², 
papildmērėus - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu māju apbūve (kods: 0701) 
– platība 6000 m² un rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve (kods: 1001) – 
platība 18 200 m², 6.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7013-001-0132, 
platība – 15 624 m², noteikt lietošanas mērėus - pamatmērėis: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) – platība 11 624 
m², papildmērėis: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) – platība 
4000 m², 7.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7013-002-0063, platība – 101 
334 m², noteikt lietošanas mērėus - pamatmērėis: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) – platība 73 600 m², 
papildmērėus - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods: 0101) – platība 19 084 m², vienstāva un divstāvu daudzdzīvokĜu māju 
apbūve (kods: 0701) – platība 4800 m², individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(kods: 0601) – platība 3850 m², īpašumam saglabāt adresi: Baznīcas iela 1, 
Lubāna, Lubānas nov. 

(Pielikumā Nr.8 – izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām. A.Kočāna 
iesniegums un dokumenti pie tā glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 
pastāvīgi glabājamā 2014.gada lietā Nr.2.05./26 „SaĦemtie dokumenti par 
pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas, koordinācijas, pārraudzības, 
darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas jautājumiem, saĦemto dokumentu 
reăistrs”.) 
 

9.§ 
PAR ADRESES „JAUNIE KAPI”, INDRĀNU PAGASTS, LUBĀNAS NOVADS, 

MAIĥU UZ ”LUBĀNAS MEŽA KAPI” INDRĀNU PAGASTS, LUBĀNAS 
NOVADS 

(ZiĦo: A.OzoliĦa) 
 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo 
jautājumu par adreses maiĦu no „Jaunie kapi”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz 
„Lubānas meža kapi”, Indrānu pag., Lubānas nov. 
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Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, Ħemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa 
domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieĦemtos saistošos noteikumus Nr.5 
„Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, vadoties no 2009.gada 3.novembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punkta,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam mainīt adresi no „Jaunie 
kapi”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Lubānas meža kapi”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., adreses kods: 105871384. 

Lēmuma izrakstu izsniegt: 

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

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

10.§ 
PAR VALSTS REZERVES ZEMES FONDĀ IESKAITĪTA ZEMES GABALA 

„PŪPOLI” INDRĀNU PAGASTS, LUBĀNAS NOVADS, ZEMES NOMAS 
TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
 

Pamatojoties uz valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala "Pūpoli", kas 
atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu 13. 
punktu un 2014. gada 21.februāra izsoles protokolu, Ħemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes 24.02.2014. (Protokols Nr.2, 8.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Apstiprināt valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala "Pūpoli", kas 

atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2014. gada 21.februāra izsoles 
rezultātus. 

2. Noslēgt līgumu ar Andru Pliču, personas kods: xxx, par valsts rezerves zemes 
fondā ieskaitītā zemes gabala „Pūpoli”, ar kadastra apzīmējumu:7058-016-
0258, 3,2 ha platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem ar nomas maksu EUR 19.41 
(deviĦpadsmit euro, 41cents) gadā. 

(Pielikumā Nr.9 – Zemes nomas tiesību izsoles protokola kopija uz 1 lapas.) 
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11.§ 
PAR VALSTS REZERVES ZEMES FONDĀ IESKAITĪTA ZEMES GABALA 
„CAUNES” INDRĀNU PAGASTS, LUBĀNAS NOVADS, ZEMES NOMAS 

TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Pamatojoties uz valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala "Caunes", kas 
atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu 13. 
punktu un 2014. gada 21.februāra izsoles protokolu, Ħemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes 24.02.2014. (Protokols Nr.2, 9.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
 
1. Apstiprināt valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala "Caunes",  

kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2014. gada 21.februāra 
izsoles rezultātus. 

2. Noslēgt līgumu ar Intu Torgāni, personas kods: xxx, par valsts rezerves 
zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Caunes”, ar kadastra 
apzīmējumu:7058-010-0146, 2,4 ha platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem ar 
nomas maksu EUR 16,40 (sešpadsmit euro, 40 centi) gadā. 

(Pielikumā Nr.10 – Zemes nomas tiesību izsoles protokola kopija uz 1 lapas.) 

 
12.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA 28.MARTA NOLIKUMĀ Nr.1 „LUBĀNAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTA „LUBĀNAS ZIĥAS” REDAKCIJAS 

NOLIKUMS” 
(ZiĦo: L.Kunce) 

 
Sakarā ar deputātu komitejas nosaukuma maiĦu pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām 
(12.06.2013., Protokols Nr.8, 2.§), Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas 19.02.2014. ( Protokols Nr.2, 1.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Izdarīt grozījumus 2013.gada 28.marta Lubānas novada pašvaldības laikraksta 
„Lubānas ZiĦas” redakcijas nolikumā Nr.1 (Protokols Nr.3, 11.§): 

 6.2.punktu izteikt šādā redakcijā: „Konceptuālie jautājumi par laikraksta formu, 
apjomu un saturu, kā arī reklāmas izcenojumu un abonēšanas maksas izmaiĦām tiek 
skatīti Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā”.  

(Pielikumā Nr.11 – 2013.gada 12.jūnija Lubānas novada pašvaldības Nolikums Nr.1 
”Lubānas novada pašvaldības laikraksta „Lubānas ZiĦas” redakcijas nolikums” ar 
grozījumiem uz 1 lapas.) 
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13.§ 
PAR NOTEIKUMU „PAR BALVAS - PRĒMIJAS PIEŠĖIRŠANU 

PEDAGOGIEM” APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: L.Kunce) 

 
Ar mērėi motivēt pedagogus padziĜinātam darbam ar izglītojamajiem, Ħemot vērā 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.01.2014. (Protokols 
Nr.1, 12.§) lēmumu, veiktos papildinājumus noteikumu projektā (Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.02.2014. sēdes Protokols Nr.2, 4.§), kā arī 
Finanšu un attīstības komitejas 24.02.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 7.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Apstiprināt Noteikumus Nr.2 „Par balvas - prēmijas piešėiršanu pedagogiem”. 
(Pielikumā Nr.12 – Noteikumi Nr.2 “Par balvas - prēmijas piešėiršanu pedagogiem” 
uz 1 lapas.) 

14.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRVIENĪBAS 

REORGANIZĀCIJU 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 

 2013.gada 31.oktobrī ar domes lēmumu „Par pašvaldības struktūrvienības „Lubānas 
novada vēsturisko liecību un izstāžu zāle” nolikumu” (Protokols Nr.15, 25.§) tika 
izveidota pašvaldības administrācijas struktūrvienība, faktiski darbinieks strādāja no 
2013.gada 26.marta. Ar 2013.gada 26.oktobra domes lēmumu izveidota jauna amata 
vienība – tūrisma organizators (Protokols Nr.14, 13.§) un darba līgums ar darbinieku 
stājās spēkā no 01.10.2013. ĥemot vērā to, ka abus amatus savieno viens cilvēks, 
strādājot uz pusslodzi katrā, darba vieta atrodas vienā un tai pašā telpā, kā arī Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 
9.§) lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.punktu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 

1. Izveidot pašvaldības struktūrvienību „Tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs”, apvienojot tajā struktūrvienību „Vēsturisko liecību 
un izstāžu zāle” un amatu – „tūrisma koordinators”. 

2. Līdz 2014.gada 20.martam sagatavot jaunizveidotās struktūrvienības 
nolikuma un grozījumu „Lubānas novada amatpersonu, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstā” projektus. 
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15.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA 27.JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

Nr.8 „LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 1., 16.punktu, 
24.pantu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.02.2014. sēdes (Protokols 
Nr.2, 10.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.8 „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”. 

(Pielikumā Nr.13 – Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības 
nolikums”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.) 

 
16.§ 

PAR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS PIEŠĖIRTĀ FINANSĒJUMA 
MĀCĪBU LITERATŪRAS UN MĀCĪBU LĪDZEKěU IEGĀDEI SADALĪJUMU 

LUBĀNAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM  
(ZiĦo: I.Logina) 

 
Ar Izglītības un zinātnes ministrijas 27.01.2014., Nr.01-14/476 vēstuli pašvaldība ir 
saĦēmusi informāciju par piešėirto finansējumu novada izglītības iestādēm mācību 
līdzekĜu un literatūras iegādei 2014.gadā. Pašvaldības izglītības darba speciālistes 
Anitas Sluckas ieteikums finanšu sadalījumu veikt, ievērojot izglītojamo skaitu 
novada izglītības iestādēs uz 2013.gada 1.septembri, kā arī izglītības iestāžu vadītāju 
priekšlikumus par finansējuma sadalījumu. Priekšlikumi akceptēti gan Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.02.2014. sēdē (Protokols Nr.2, 
3.§) lēmums, gan Finanšu un attīstības komitejas 24.02.2014. sēdē (Protokols Nr.2, 
3.§) lēmums. ĥemot vērā iepriekš minēto, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Izglītības un Zinātnes ministrijas piešėirto finansējumu mācību literatūras un 
mācību līdzekĜu iegādei Lubānas novada izglītības iestādēm sadalīt 
proporcionāli skolēnu skaitam 2013.gada 2.septembrī: 
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Piešėirtās mērėdotācijas mācību līdzekĜu un mācību literatūras iegādei sadalījums 

2014.gadā 
Izglītības iestāde     audzēkĦu skaits 

02.09.2013. 
euro 

gadā 

Lubānas vidusskola     206 3 894 
Meirānu Kalpaka pamatskola, t.sk. piecgadīgo 
audzēkĦu apmācībai 

45 850 

Pirmsskolas izgl. iestāde "Rūėīši" piecgadīgo 
audzēkĦu apmācībai 

35 662 

KOPĀ      286 5 406 
 

17.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU E-PAKALPOJUMA „NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKěA APMAKSA PORTĀLĀ Error! Hyperlink reference not 

valid. 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Izskata SIA „ZZ Dats” iesniegumu (Reă.03.02.2014., Nr.2.07/33) par elektroniskā 
pakalpojuma „nekustamā īpašuma nodokĜa apmaksa portālā www.latvija.lv”  
pašvaldības puses atbalsta programmatūras uzturēšanai, konstatē: 
saskaĦā ar pašvaldības un VRAA noslēgto līgumu Nr.1-43/8-2013 pašvaldībai ir 
jāsniedz informācija elektroniskajam pakalpojumam „Nekustamā īpašuma nodokĜa 
apmaksa portālā www.latvija.lv”. Pakalpojumu nodrošina SIA „ZZ Dats”, bet tā 
uzturēšanai un darbspējas nodrošināšanai 2014.gadā nepieciešams pašvaldības 
finansējums 363 EURO. ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.02.2014. 
sēdes (Protokols Nr.2, 5.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Paredzēt finansējumu EUR 363 (trīs simti sešdesmit trīs euro) apmērā 2014.gada 
budžetā elektroniskā pakalpojuma „Nekustamā īpašuma nodokĜa apmaksa 
portālā Error! Hyperlink reference not valid. un noslēgt līgumu ar SIA „ZZ 
Dats” par atbalsta programmatūras uzturēšanu līdz 2014.gada 31.decembrim. 
 

 
18.§ 

PAR UZTURĒŠANĀS IZMAKSU VIENAM IEMĪTNIEKAM APSTIPRINĀŠANU 
LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ 

(ZiĦo: I.Logina) 
 

Atbilstoši apstiprinātajai Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra 
ieĦēmumu/izdevumu tāmei 2014.gadam, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
24.02.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 1.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
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Apstiprināt uzturēšanas izmaksas vienam iemītniekam Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centrā 2014.gadam:      
            
1. Lubānas novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem - EUR 9 (deviĦi euro) 
diennaktī vai EUR 273,75 (divi simti septiĦdesmit trīs euro, 75 centi) mēnesī;  

 
2. citās pašvaldības deklarētajiem iedzīvotājiem - EUR 14,00 (četrpadsmit 
euro) vai EUR 425,83 (četri simti divdesmit pieci euro, 83 centi)  mēnesī;  

 
3. Maksa par vietas saglabāšanu iemītnieka īslaicīgas prombūtnes laikā – līdz 
septiĦām diennaktīm pēc kārtas  EUR   1,00 (viens euro)  diennaktī.                                         
(Pielikumā Nr.14 – Uzturēšanas izmaksu aprēėins Lubānas veselības un sociālās 
aprūpes centrā 2014.gadā uz 2 lapām.) 

 
19.§ 

PAR UZTURĒŠANĀS IZMAKSU VIENAM IEMĪTNIEKAM LUBĀNAS 
VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ PAŠVALDĪBU 
SAVSTARPĒJO NORĒĖINU VEIKŠANAI APSTIPRINĀŠANU 

(ZiĦo: I.Logina) 
 

Atbilstoši Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem”, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.02.2014. 
sēdes (Protokols Nr.2, 2.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Apstiprināt uzturēšanas izmaksas vienam iemītniekam Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centrā pašvaldību savstarpējo norēėinu veikšanai 2014.gadā 
EUR 425,83 (četri simti divdesmit pieci euro, 83 centi) mēnesī.    
(Pielikumā Nr.15 – Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieĦēmumu un izdevumu tāme 
2014.gadam norēėiniem par citu novadu pašvaldībās deklarētajiem klientiem uz 2 
lapām.) 
 

20.§ 
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES 2014.GADA 30.JANVĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR 2014.GADA PAŠVALDĪBAS 
KONSOLIDĒTO BUDŽETU” 

(ZiĦo: I.Logina) 
 

Sakarā ar valsts budžeta līdzekĜu piešėiršanu mācību literatūras un mācību līdzekĜu 
iegādei, papildus finansējuma nepieciešamību neatliekamiem jumta remonta darbiem 
pašvaldības īpašumā esošai ēkai Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, un portāla 
www.latvija.lv moduĜa „Nekustamā īpašuma nodokĜa apmaksa portālā” uzturēšanai, 
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.02.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 6.§) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 
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n o l e m j : 
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 
„Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
2.1. Saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 

30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2014.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības 
ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un 
tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(Pielikumā Nr.16 – Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 
”Par 2014.gada konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.) 

 
21.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS VOLVO V-70, 
REĂ.Nr. GZ-3664 ATKĀRTOTU IZSOLI 

 (ZiĦo: I.Logina) 
 

Sakarā ar to, ka uz izsoles izsludināto laiku, 2014.gada 25.februārī, neviens 
pretendents nav izteicis vēlmi iegādāties pašvaldības kustamo mantu - automašīnu 
VOLVO, Reă. Nr. GZ-3664 par sākotnēji nosacīto cenu EUR 854 (2013.gada 
27.decembra Lubānas novada domes sēdes lēmums, Protokols Nr.18, 15.§ lēmums),  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Līga Špune, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Pazemināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V70, valsts 

reă. Nr. GZ3664, izsoles sākumcenu nosakot to EUR 700 (septiĦi simti)  
vērtībā. 

2. Rīkot atkārtotu automašīnas izsoli, izsludinot to līdz 2014.gada 31.martam. 

 
Sēdi slēdz plkst. 16,30.  

 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks 

 
Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 
Parakstīts __________________________________________ 
 

 


