
 

 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv 
 

DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

27.10.2016.                                                                                                  Nr.14 

         

Sēdi atklāj plkst.10.00 

 

Sēdi vada                         Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Līga  Špune, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Aigars 

                                         Noviks, Ilgonis Losāns; 

Sēdē nepiedalās deputāti    Laila  Ozoliņa, Lana Kunce - komandējumā; 

Piedalās administrācijas darbinieki      Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                  Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

                             Andris Kļaviņš – juriskonsults; 

                                                    Aija Ozoliņa – nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē   Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

 

 Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi, aicina izteikt priekšlikumus 

par  izsludināto sēdes darba kārtību. 

 Izpilddirektors Ivars Bodžs ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar jautājumu 

par dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi”-3, Indrānu pag., Lubānas nov., izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. Jautājums netika izskatīts Finanšu un 

attīstības komitejā, jo sēde notika tajā pašā dienā – 25.oktobrī, kad notika arī dzīvokļa izsole.   

 Domes priekšsēdētājs T.Salenieks aicina deputātus balsot par ierosinājumu: 

papildināt izsludināto sēdes darba kārtību ar vienu  jautājumu, izskatot to kā pēdējo -  

19.jautājumu “Par dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi”-3, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu”. 

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

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

nolemj: 

Papildināt izsludināto domes sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā  jautājumu “Par dzīvokļa 

īpašuma “Vizbuļi”-3, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu” un izskatīt to kā pēdējo – 19.jautājumu. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vaira Dāvida bezstrīda kārtībā  

2. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Valda Ločmeļa bezstrīda kārtībā  

3. Par nekustamā īpašuma „Krastiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu un 

nosaukumu piešķiršanu  
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4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Jāzepam 

Stepānam  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Eduardam 

Trokšam  

6. Par nosaukuma „Tropi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā  

7. Par nekustamā īpašuma „Grantsbedres”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, 

nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu  

8. Par nekustamā īpašuma „Āres Lukauši”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, 

nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu  

9. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala „Pagalmiņu 

mājas”, Indrānu pagasts Lubānas novads nodošanu atsavināšanai un cenas 

apstiprināšanu  

10. Par suvenīru pārdošanas cenas apstiprināšanu  

11. Par finansējuma piešķiršanu Meirānu Tautas nama kanalizācijas sūkņu stacijas 

vadības bloka nomaiņai.  

12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

13. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemesgabala nomas izsoli  

14. Par grozījumiem pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada gada cilvēks" nolikumā  

15. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu  

16. par ierosinājumu izvirzīt apbalvošanai Černobiļas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekus  

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

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

budžetu””apstiprināšanu  

18. Par ēku Parka iela 2, Lubānā nojaukšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi”-3, Indrānu pag., Lubānas nov., izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Domes priekšsēdētājs sniedz informāciju par pašvaldības darba aktualitātēm, veiktajiem 

komandējumiem.  

Izpilddirektors ziņo par 29.septembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1.pielikumā: PĀRSKATS par 29.09.2016. domes lēmumu izpildi  

 

1.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Vaira Dāvida bezstrīda kārtībā 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no Vaira 

Dāvida bezstrīda kārtībā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

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

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

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

364.panta pirmās daļas, 366.panta un 367.panta, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

24.10.2016., prot.Nr.11, 1§.,atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

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

nolemj: 

1. Uzlikt par pienākumu Vairim Dāvidam nomaksāt nokavēto nekustamā īpašuma 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/29-_septembra_lemumu_izpilde.doc


nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 185,76 (viens simts 

astoņdesmit pieci euro un septiņdesmit seši centi) apmērā, kur EUR 128,88 ir 

pamatparāds, EUR 56,88 ir nokavējuma nauda, par nekustamo īpašumu Ozolu 

iela 4, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2012.gada līdz 2016.gadam 

(par 2016.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiņu) viena mēneša laikā no šī 

administratīvā akta spēkā stāšanās dienas; 

2.  Piedzīt bezstrīda kārtībā no Vaira Dāvida par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo  īpašumu Ozolu iela 4, Lubāna, Lubānas nov., kopā EUR 185,76 

(viens simts astoņdesmit pieci euro un septiņdesmit seši centi) apmērā, kur EUR 

128,88 ir pamatparāds, EUR 56,88 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu; 

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

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

nauda netiks nomaksāti viena mēneša laikā no domes sēdes lēmuma izraksta – 

administratīvā akta – saņemšanas dienas. 

2.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Valda Ločmeļa bezstrīda kārtībā 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no Valda 

Ločmeļa bezstrīda kārtībā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

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

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

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

364.panta pirmās daļas, 366.panta un 367.panta, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

24.10.2016., prot.Nr.11, 2§.,atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

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

nolemj: 

1. Uzlikt par pienākumu Valdim Ločmelim nomaksāt nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 82,72 (astoņdesmit divi euro un 

septiņdesmit divi centi) apmērā, kur EUR 64,00 ir pamatparāds, EUR 18,72 ir nokavējuma 

nauda, par nekustamo īpašumu „Cepurītes 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu 

no 2013.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiņu) viena mēneša 

laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas; 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Valda Ločmeļa par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo  

īpašumu „Cepurītes 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā EUR 82,72 (astoņdesmit divi euro 

un septiņdesmit divi centi) apmērā, kur EUR 64,00 ir pamatparāds, EUR 18,72 ir 

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

kustamo un nekustamo mantu; 

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

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

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

saņemšanas dienas. 

 

 



3.§ 

Par nekustamā īpašuma „Krastiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu un 

nosaukumu piešķiršanu 

Ziņo Aija Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

Egila Žeiera 2016.gada 18.oktobra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.09/16/25) 

par nekustamā īpašuma „Krastiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

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

saistītos apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma” 11.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 1.panta 14.punktu, 

84.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 16.punktu,  ņemto vērā Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu 

Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

24.10.2016., prot.Nr.11,3.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

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

nolemj: 

Sadalīt nekustamo īpašumu „Krastiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 

īpašumam: 7058-014-0005, divos atsevišķos īpašumos: 

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 

7058-001-0031, platība – 5,2 ha, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma 

nosaukumu: „Egļusaliņa”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); 

paliekošais nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām: 1.zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu: 7058-014-0005, platība – 16,0 ha, 2.zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-016-0037, platība – 9,6 ha, 3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 

7058-011-0024, platība – 5,7 ha, 4.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-009-0014, 

platība – 1,7 ha, noteikt zemes gabalu lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); īpašumam saglabāt nosaukumu „Krastiņi”, Indrānu 

pag., Lubānas nov. 

4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

Jāzepam Stepānam 

           Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Jāzepam Stepānam par 

mājokli un mājoklim piekritīgo zemi „Melnozoli” - 2, Indrānu pag., Lubānas nov. 

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

saistītos apstākļus: KONSTATĒJA: Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2001.gada 

10.decembrī Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000045959 uz Indrānu 

pagasta pašvaldības vārda nostiprināts nekustamais īpašums „Melnozoli”, Indrānu pag., 

Lubānas nov. Par dzīvokli „Melnozoli” – 2, Indrānu pag., Lubānas nov., Jāzepam Stepānam 

2008.gada 1.aprīlī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4 ar SIA „Lubānas KP”; 

2016.gada 3.septembrī Jāzeps Stepāns miris, līdz ar to nav nodokļa maksāšanas subjekts, 

nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.2, „Melnozoli”, Indrānu pag., paliek pašvaldības 

īpašumā. Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz Jāzepa Stepāna vārda nav 

reģistrēti nekustamie īpašumi, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav 

iespējama. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli Jāzepam Stepānam 



izveidojies par 2016.gadu un uz 2016.gada 27.oktobri sastāda EUR 7,45 – tai skaitā:  

 taksācijas gada maksājumi par zemi (kods: 4.111) – EUR 2,38 

 nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.111) – EUR 0,15 

 taksācijas gada maksājumi par mājokli (kods: 4.131) – EUR 4,62 

 nokavējuma nauda par mājokli (kods: 4.131) – EUR 0,30 

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir 

teikts, ka „pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 

tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas (..) dzēš attiecīgās pašvaldības”. Saskaņā ar 

šā panta pirmās daļas 3.punktu „nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļu 

maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas”. Saskaņā ar likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu „Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās 

pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi”. 

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā 

iepriekšminēto, pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11,4.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs,), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi „Melnozoli” - 2, Indrānu pag., 

Lubānas nov., Jāzepam Stepānam, personas kods: xxxx, EUR 7,45 (septiņi euro un 

četrdesmit pieci centi), sakarā ar to, ka persona mirusi, Lubānas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā nekustamie īpašumi un tiesiskie valdījumi 

personai nepieder, nekustamais īpašums (mājoklis un mājoklim piekritīgā zeme) 

„Melnozoli” – 2, Indrānu pag., Lubānas nov., paliek pašvaldības īpašumā, līdz ar 

to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama;  

2. publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Jāzepam Stepānam. 

 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

Eduardam Trokšam 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu Eduardam Trokšam par 

zemi un ēkām Latgales ielā 49, Lubāna, Lubānas nov. 

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

saistītos apstākļus: KONSTATĒJA:  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais 

īpašums – Latgales iela 49, Lubāna, Lubānas nov., īpašums zemesgrāmatā nostiprināts nav, 

zemesgabals reģistrēts uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā pašvaldībai piekritīgā zeme, 

par zemesgabalu noslēgts zemes nomas līgums nav, kā ēku tiesiskais valdītājs reģistrēts 

mirušā Eduarda Trokšas dēls Jānis Trokša, faktiski dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas kā 

bīstamas un vidi degradējošas tika nojauktas 2011.gadā. Ar Lubānas novada pašvaldības 

domes sēdes 2011.gada 30.novembra sēdes lēmumu, protokols Nr.14, 4.§, 3.p. izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības un zemesgabals atzīts par pašvaldībai piekritīgo zemi. 

1997.gada 18.augustā Eduards Trokša miris, līdz ar to nav nodokļa maksāšanas 

subjekts, zemesgabals reģistrēts kā pašvaldībai piekritīgā zeme, ēkas reāli dabā neeksistē. 

Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz Eduarda Trokšas vārda nav 

http://www.lubana.lv/


reģistrēti nekādi nekustamie īpašumi, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa 

nav iespējama.  

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un ēkām Eduardam Trokšam 

izveidojies par 2010.gadu līdz 2011.gadu; un uz 2016.gada 27.oktobri sastāda EUR 54,28 – 

tai skaitā:  

 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) - EUR 26,98 

 nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.112) – EUR 26,46 

 iepriekšējo periodu maksājumi par mājokli (kods: 4.131) – EUR 0,42 

 nokavējuma nauda par mājokli (kods: 4.132) – EUR 0,42 

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir 

teikts, ka „pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar 

tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas (..) dzēš attiecīgās pašvaldības”. Saskaņā ar 

šā panta pirmās daļas 3.punktu „nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļu 

maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas”. Saskaņā ar likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu „Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās 

pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi”. 

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā 

iepriekšminēto, pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11,5.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs,), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par zemi un ēkām Latgales ielā 49, Lubāna, Lubānas nov., par 2010. un 

2011.gadu Eduardam Trokšam, personas kods: xxxxx, EUR 54,28 (piecdesmit četri 

euro un 28 centi), sakarā ar to, ka persona mirusi, Lubānas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā nekustamie īpašumi un tiesiskie valdījumi personai 

nepieder, zeme paliek pašvaldības valdījumā, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņa nav iespējama;  

2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanu Eduardam Trokšam. 
 

6.§ 

Par nosaukuma „Tropi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā 

Ziņo Aija Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo 

jautājumu par nosaukuma „Tropi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika 

konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 

nekustamais īpašums, kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0005, kurš sastāv no vienas 

atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0159, platība - 0,7 ha, 

zemesgabala statuss – zeme zemes reformas pabeigšanai, īpašums zemesgrāmatā nostiprināts 

nav, par zemesgabalu noslēgti zemes nomas līgumi nav, nekustamajam īpašumam nav 

piešķirts nosaukums. 

 Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 

14.punktā teikts, ka „nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese”. 

http://www.lubana.lv/


 

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

saistītos apstākļus, pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 

14.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11, 7.§, 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs,), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Nekustamajam īpašumam Lubānas novada Indrānu pagastā, īpašuma kadastra 

numurs: 7058-004-0005, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-

004-0159, piešķirt nosaukumu „Tropi”, Indrānu pag. Lubānas nov. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma „Grantsbedres”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  

sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo Aija Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

Ainas Anitas Petrovas 2016.gada 24.oktobra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar 

Nr.LUB/2.09/16/36) par nekustamā īpašuma „Grantsbedres”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu 

noteikšanu. 

Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11, 8.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs,), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Sadalīt nekustamo īpašumu „Grantsbedres”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 

numurs īpašumam: 7058-016-0249, divos atsevišķos īpašumos: 

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 

7058-016-0249, platība – 31,8 ha, atdalītajai zemei piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: 

„Olgas”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

paliekošais nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 1.zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu: 7058-019-0015, platība – 3,2 ha, 2.zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu: 7086-017-0056, platība – 6,1 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); īpašumam saglabāt 

nosaukumu un adresi: „Grantsbedres”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma „Āres Lukauši”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  

sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu 

ziņo Aija Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

Jāņa Gavara 2016.gada 24.oktobra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.09/16/35) 

par nekustamā īpašuma „Āres Lukauši”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos 

atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11, 9.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 



nolemj: 

Sadalīt nekustamo īpašumu „Āres Lukauši”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 

numurs īpašumam: 7058-016-0064, divos atsevišķos īpašumos: 

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 

7058-016-0064, platība – 26,5 ha, atdalītajai zemei piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: 

„Lielāres”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

paliekošais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-016-0063, platība – 10,9 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); īpašumam saglabāt 

nosaukumu: „Āres Lukauši”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

9.§ 

Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala 

„Pagalmiņu mājas”, Indrānu pagasts Lubānas novads nodošanu atsavināšanai un 

cenas apstiprināšanu  

ziņo I.Bodžs  

Zemes īpašums „Pagalmiņu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov. (kadastra 

apzīmējums Nr. 7058 016 0094), turpmāk – Īpašums, piekrīt Lubānas novada pašvaldībai, 

zemesgrāmatā nav reģistrēts. 

Pašvaldībā saņemts E.Bērziņa pilnvarotās personas A.Dārznieka  iesniegums (reģistrēts 

26.02.2016. ar Nr. LUB/2.09/16/1), ar kuru iesniedzējs lūdz atsavināt Lubānas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  zemesgabalu 1,10 ha platībā „Pagalmiņu mājas”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu.  

Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, Īpašuma atlikusī bilances vērtība uz 

lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 759,81 EUR, Īpašuma kadastrālā vērtība 1079 EUR.  

Ievērojot Atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma 

vērtētāja – Jāņa Freiberga (Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja sertifikāts Nr.5) 

un Māra Kauliņa (Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta apliecība Nr.77) 

2016. gada 24.septembra novērtējumu, saskaņā ar kuru zemes nekustamā īpašuma iespējamā 

tirgus vērtība ir 1800 EUR. 

Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Atsavināšanas likumu, kura 4.panta ceturtās daļas 

7.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi 

kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve). Tādējādi 

E.Bērziņš saskaņā ar šā likuma 4.panta ceturtās daļas. 3.punktu atbilst personu statusam, 

kuras tiesīgas ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī ir 

iesniegti visi Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” noteiktie dokumenti. 

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas 

mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par 

brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par 

atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt,  nosacītā cena 

saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem.  Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz 

brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemes gabala nosacītā 

cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo 

vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.   

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu 



un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 

6.un 7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo 

daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un Pārejas noteikumu 11.punktu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11, 6.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pagalmiņu 

mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (zeme, kadastra apzīmējums 7058 016 

0094),  turpmāk – Īpašums, pārdodot par brīvu cenu. 

2. Apstiprināt Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti 

euro). 

3. Piedāvāt nekustamā īpašuma,  kadastra Nr. 7058 516 0001, „Pagalmiņu mājas”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā īpašniekam Edgaram Bērziņam, izmantot 

pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu „Pagalmiņu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā (zeme, kadastra apzīmējums 7058 016 0094). 

4. Lēmuma izpildi organizēt izpilddirektoram. 

 

10.§ 

Par suvenīru pārdošanas cenas apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Ņemot vērā tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālista A.Novika 

iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 18.10.2016. Nr.2.10/354) par suvenīru – magnētiņu ar 

Lubānas pilsētas fotogrāfijām tirdzniecības cenas noteikšanu, iegādāto suvenīru pašizmaksu, 

nolūkā popularizēt Lubānas novadu kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, Tūrisma likuma 8.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

24.10.2016., prot.Nr.11, 10.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt suvenīra – magnētiņa ar Lubānas pilsētas fotogrāfijām pārdošanas cenu – 

0,53 euro. 

11.§ 

Par finansējuma piešķiršanu Meirānu Tautas nama kanalizācijas sūkņu stacijas 

vadības bloka nomaiņai 

ziņo I.Bodžs 

    Izskatot Meirānu Tautas nama vadītājas I.Aizsilnieces iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 11.10.2016. Nr.2.08/867) par naudas līdzekļu piešķiršanu kanalizācijas sūkņu 

stacijas vadības bloka nomaiņai un klāt pievienoto uzņēmēja piedāvājumu, saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11, 11.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 605.00 EUR Meirānu Tautas nama kanalizācijas sūkņu stacijas 

vadības bloka nomaiņai. 



2. Finansējumu piešķirt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izdarot 

attiecīgus grozījumus 2016.gada pašvaldības budžetā. 

 

12.§ 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 

ziņo I.Bodžs 

  2016.gada 13.oktobrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) 

saņēma Ingūnas Vīksnes, deklarētā dzīvesvieta Brīvības iela 25, Lubāna, Lubānas novads, 

iesniegumu (indekss 2.10. Nr.247), kurā lūdz rast iespēju piešķirt viņas ģimenei dzīvojamo 

platību, sakarā ar 09.10.2016. notikušo ugunsgrēku, kā rezultātā pilnībā tika nopostīta 

dzīvojamā māja Lubānā, Brīvības ielā 25.   

 Lietā ir 2016.gada 9.oktobra Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 

reģiona brigādes Madonas daļas komandiera M.Buldera akta par ugunsgrēku Nr.16-31581 

kopija, kurā konstatēts, ka 09.10.2016. noticis ugunsgrēks Brīvības ielā 25, Lubānā, Lubānas 

novadā, degusi vienstāvu dzīvojamā māja 120 kvm platībā. 

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

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

Noteikumi Nr.7) 23.1.apakšpunkts nosaka, ka “palīdzības veidu pašvaldībai piederošās vai 

tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana ir tiesīgi saņemt  likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 13. pantā noteiktās personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība 

likumā noteiktā kārtībā”. 

No likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmās daļas 

1.punkta izriet, ka pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību personām, kuru īrētā vai īpašumā 

esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas 

vai citas katastrofas rezultātā,  ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir 

deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. 

Lietā ir Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 20.oktobra izziņa 

Nr.LUB/2.11/16/113 par Brīvības ielā 25, Lubānā deklarētajām personām, kurā apliecināts, 

ka Ingūnas Vīksnes deklarētā dzīvesvieta ir Brīvības iela 25, Lubāna, Lubānas novads. 

Saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas datiem Ingūnai 

Vīksnei Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder neviena cita 

dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja. 

No likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta ceturtās daļas 

1.punkta a) apakšpunkta izriet, ka pašvaldības dome izvērtē dzīvojamās telpas vai 

dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju 

ir iespējams atjaunot un pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 

dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi gājusi bojā un 

nav atjaunojama. 

Lietā ir 2016.gada 20.oktobra Lubānas novada pašvaldības ārkārtas apstākļu 

izvērtēšanas komisijas apsekošanas akts par ēkas Brīvības ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā 

faktisko stāvokli, kurā konstatēts, ka ēka ir pilnībā nodegusi. Minētajā adrese neskarta 

palikusi tikai saimniecības ēka. 

Pamatojoties uz Ingūnas Vīksnes iesniegumu, lietā esošajiem materiāliem secināms, 

ka Ingūnas Vīksnas īpašumā vienīgā dzīvojamā platība (māja) ir cietusi ugunsgrēkā, kā 

rezultātā  nekustamais īpašums nav atjaunojams. 

 Noklausījusies un izvērtējusi I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz 

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

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 23.1. apakšpunktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 13.panta pirmās daļas 1. punktu, 13.panta ceturtās daļas 1.puntkta a) 

apakšpunktu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11, 13.§, 

atzinumu, 



Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Atzīt Ingūnu Vīksni, personas kods xxxxx, deklarētā dzīvesvieta Brīvības iela 25, 

Lubāna, Lubānas novads par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu 

risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana. 

2. Izīrēt Ingūnai Vīksnei dzīvojamo platību Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas 

novadā. 

 

13.§ 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemesgabala nodošanu nomā 

ziņo I.Bodžs 

     Izskata J.Tropa 07.10.2016. iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/342) par zemes iznomāšanu.  

     Secina, ka rezerves zemes fondā ieskatītā zemes gabala (kadastra Nr. 70580040159)  

Indrānu pagastā, Lubānas novadā platība ir 0,7 ha, kadastrālā vērtība uz 01.01.2016 ir 398 

EUR. Zemes pārvaldības likuma 17. panta 1. punktā noteikts, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs 

ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās 

pašvaldības vārda, 2. punktu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta 

pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas 

zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās 

pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par 

iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes 

gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā 

zeme, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu, kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu 

(iznomāšanu) un LR 2007. gada 30. oktobra MK noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 19. punktu, kas nosaka, ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts 

vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, 

kas noteikts šo noteikumu 18. punktā paredzētajā kārtībā, kas savukārt nosaka, ka, ja 

pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne 

mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas līgumu slēdz ar personu, kura 

nosolījusi augstāko nomas maksu, nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā 

likumos noteiktos nodokļus.  

Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11, 14.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Izpilddirektoram organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 70580040159 Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 0,7 ha platībā 

zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

2.  Noteikt gada nomas maksas izsoles sākumcenu 6 EUR (seši euro). 

 

 

 

 

 

 



14.§ 

Par grozījumiem pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada 

cilvēks" nolikumā 

ziņo Ilze Kraukle 

Lai godinātu novada iedzīvotājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu novada 

attīstībā un  novada pozitīva tēla veidošanā, 2009.gadā tika izveidots pašvaldības 

apbalvojums “Lubānas novada Gada cilvēks” un apstiprināts apbalvojuma  nolikums 

(29.12.2009.,protokols Nr.15, 16.§).   

 Uz nomināciju „Gada cilvēks savā amatā”  iedzīvotāju grupas katru gadu aktīvi 

piesaka vairākus kandidātus. Tā kā nolikumā paredzēta tikai 1 nominācija, deputāti cenšas 

pārējiem kandidātiem piemērot kādu citu nomināciju, uz kuru pretendents nav ticis izvirzīts. 

 Priekšlikums Nolikumā nominācijā “Gada cilvēks savā amatā” noņemt pretendentu 

ierobežojumu, izslēdzot 3.8 punktā skaitli un vārdu – „1 nominācija“. Ņemot vērā Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.oktobra atzinumu,, (protokols 

Nr.10,3.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Pašvaldības apbalvojuma „Lubānas novada Gada cilvēks” nolikuma  3.8 punktā „Gada 

cilvēks savā amatā ” izslēgt  skaitli un vārdu “ – „1 nominācija”. 

 

Pielikumā: aktualizēts Nolikums (ar grozījumiem) „Pašvaldības apbalvojums „Lubānas 

novada Gada cilvēks”” . 

15.§ 

Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" 

nomināciju piešķiršanu 

Ziņo I. Kraukle 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, saskaņā ar 

2009.gada 29.decembra Nolikuma Nr.12 “Pašvaldības apbalvojums „Lubānas novada 

GADA cilvēks”” 4.4.2. punktu, 6.1, 6.2. un 6.3.punktiem, kā arī ņemot vērā Sociālo, 

kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.10; 4.§, 

24.10.2016.), 

1. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                                        nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks izglītībā” Meirānu 

Kalpaka pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas “Kāpēcīši” audzinātājai,  skolotājai 

Dzirkstītei Aizsilniecei. 

2. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                                        nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks labdarībā” Lubānas 

novada iedzīvotājam Kasparam Tropam. 

3. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                                       nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” ilggadīgai Lubānas 

vidusskolas skolotajai Aijai Andersonei. 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/gada_cilveks_nolikums_aktualizets_27_10_2016.docx
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/gada_cilveks_nolikums_aktualizets_27_10_2016.docx


4. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                                      nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” ilggadīgai Lubānas 

vidusskolas skolotajai Karinai Evaldai. 

5. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                                    nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” ilggadīgam ārstam 

terapeitam Egonam Lorencam. 

  6. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                                 nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” pensionāru 

biedrības “Cerība” aktīvistei Intai Birziņai. 

   7. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                           nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks” lauku sētas 

“Rozas” saimniekiem Ilzei un Jānim Solzemniekiem. 

8. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                          nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” SIA 

“Lubānas aptieka” farmaceitei Aivai Grāpei. 

9. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                          nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” SIA 

“Madonas Ceļu būves SIA” autobusa šoferim Valdim Bērziņam. 

   10. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                          nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši’ sētniecei Marutai Rullei. 

 

11. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                           nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks sportā” Lubānas 

vidusskolas 11. klases skolniekam Matīsam Turlajam. 

 



12. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                              nolemj: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada jaunietis” Lubānas novada 

jauniešiem Nacionālo Bruņoto spēku karavīriem Rihardam Mālniekam, Tomam Dāvidam, 

Jānim Urtānam, Valdim Urtānam, Kristapam Pērkonam, Leldei Pērkonei. 

16.§ 

Par ierosinājumu izvirzīt apbalvošanai Čenobiļas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekus 

I.Kraukle 

Lubānas novada pašvaldība 21. oktobrī ir saņēmusi iesniegumu, reģ. Nr.2.08/928 no 

Madonas novada domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera. 

Savā iesniegumā viņš aicina apzināt Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekus no bijušā 

Madonas rajona teritorijas un izvirzīt apbalvošanai ar Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi.  

 Lubānas novada pašvaldība ir apzinājusi potenciālos apbalvojuma saņēmējus. 

Apbalvojumus paredzēts svinīgi pasniegt 2016. gada 25. novembrī Madonas pilsētas kultūras 

namā.  

 Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.oktobra 

atzinumu, (protokols Nr.10,5.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,           

nolemj: 
Izvirzīt apbalvošanai ar Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi un naudas balvu 30,00 EUR (trīsdesmit euro pēc 

nodokļu nomaksas) Lubānas novadā dzīvojošus  Černobiļas AES seku likvidēšanas 

dalībniekus, finansējumu šim mērķim paredzot no pašvaldības 2016.gada budžeta brīvajiem  

nesadalītajiem līdzekļiem. 

17.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

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

apstiprināšanu 

ziņo I.Logina 

Sakarā ar saņemtajiem valsts budžeta transfertiem pedagogu atlīdzībai, 

nodarbinātības pasākumiem, rehabilitācijas pasākumiem no vardarbības cietušajai 

personai un medicīnas darbinieku atalgojuma palielināšanai ambulancē, papildus 

apropriāciju nepieciešamību ārkārtas situācijas novēršanai Meirānu Tautas nama 

kanalizācijas sistēmā, kā arī grozījumiem iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs 

atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 

1.punktu, Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.10.2016., prot.Nr.11, 14.§, 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

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

Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

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

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



2.1 Saistošos noteikumus Nr.14„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

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

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

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

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

internetā. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.14.  

 

18.§ 

Par  ēku Parka ielā 2, Lubānā, Lubānas nov., nojaukšanu 

ziņo I.Bodžs 

             Pienotavas ražošanas ēkas un šķūņa Parka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā tiesiskais 

valdītājs ir Lubānas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība reģ. Nr.47103001915, īpašuma 

tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem 2011.gada 

15.decembrī ir uzsākts sabiedrības likvidācijas process un ar Valsts ieņēmumu dienesta 

Nodokļu pārvaldes Madonas klientu apkalpošanas centra 04.07.2014. lēmumu Nr.8.432-

32/L-17102 no 2014.gada 10.jūlija ir apturēta sabiedrības saimnieciskā darbība. 

2016.gada 17.maijā Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

būvinspektors A.Garančs veica būvju apsekošanu. Objekta apskates laikā tika konstatēts, ka 

divstāvu mūra ēka atrodas tiešā Parka ielas tuvumā un ir avārijas stāvoklī, ēkas teritorija nav 

nožogota pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un ēkā. Saimnieciskā darbība ēkā netiek 

veikta. Daļa no logiem un durvīm ir izlauzti vai arī rūtis ir izsistas.  Fasādes apmetums 

nokritis vairāk par pusi no kopējā laukuma, sienas mitruma ietekmē bojātas, telpās visas 

koka konstrukcijas ir satrupējušas. Sienas ielas pusē atrodas sabrukšanas stāvoklī un apdraud 

gājējus un garāmbraucējus. Jumta nesošā konstrukcija veidota no saliekamā dzelzsbetona 

plātnēm, segums veidots no līmējamā ruļļu materiāla, jumta seguma neapmierinošā stāvoklī, 

nenodrošina ēku pret mitruma iekļūšanu tajā. Koka šķūnis ir avārijas stāvoklī, sienu 

konstrukcijas trupes bojātas, deformējušās, zaudējušas vertikalitāti – jumta konstrukcija ir 

trupējuma bojāta, jumta segums nenosargā pret lietus un sniega iekļūšanu ēkā. Ēku vizuālais 

izskats bojā apkārtējo ainavu un īpaši Lubānas pilsētas centrālo daļu. Ēku, teritorijā un ēkās 

atrodas sadzīves atkritumi, ir izveidojušies antisanitāri apstākļi. Ēku konstrukcija nav droša 

un apdraud personas, kuras iespējami varētu tajā nokļūt. Netiek ievērota Būvniecības likuma 

9. panta (2) daļa. Būvvaldes sagatavotais atzinums Nr. 64/2016 par būves pārbaudi un 

būvinspektora norādījumiem un to izpildes termiņiem tika nodots Lubānas piensaimnieku 

sabiedrības likvidācijas komisijas loceklim J.Tropam. Nekādas darbības no sabiedrības puses 

nav sekojušas. 

      Ņemot vērā minētos apstākļus, tika sagatavots paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai un 

uz tā pamata veikta iepirkumu procedūra ražošanas ēkas un šķūņa demontāžas darbiem. 

Iepirkumā zemāko cenu nosolīja SIA “CELTCOM” – 19208,80 EUR. 

Atbilstoši Būvniecības likuma devītajai un desmitajai daļai, kur teikts, ja būve ir pilnīgi 

vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs 

būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma 

izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, kā arī, ka šā panta 

devītajā daļā minētie lēmumi (izņemot lēmumu attiecībā uz būvi, kas bojā ainavu) izpildāmi 

nekavējoties. Šo lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību. Ja kāds no 

attiecīgajiem lēmumiem netiek pildīts, iestāde var nodrošināt tā izpildi, piemērojot 

aizvietotājizpildi un citus Administratīvā procesa likumā noteiktos piespiedu izpildes 

līdzekļus. Papildus Administratīvā procesa likumā noteiktajiem gadījumiem, kad ar lēmuma 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/27_10_2016_Saistosie_noteikumi_Nr_14_grozijumi_budzeta.doc
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


izpildi saistītus izdevumus sedz lēmuma adresāts, izdevumus, kas saistīti ar iepriekšējā 

stāvokļa atjaunošanu, sedz būves īpašnieks. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Konstatēt, ka ēkas Parka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, ir nonākušas tādā tehniskā 

stāvoklī (avārijas stāvoklī), ka vienīgais risinājums sabiedrības drošības, apkārtējo 

cilvēku dzīvības, veselības un mantas apdraudējuma novēršanai, ir šo ēku nojaukšana. 

2. Nojaukt pienotavas ražošanas ēku (kadastra apzīmējums 7013 005 0083 001) un šķūni 

(kadastra apzīmējums 7013 005 0083 002) Parka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā līdz 

2016.gada 31.decembrim, slēdzot līgumu ar SIA “CELTCOM” reģ.Nr. 44102015893 

par ēku nojaukšanu, būvgružu pārstrādi un utilizāciju.  
   

19.§ 

Par dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi”-3, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

ziņo Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu 

un ņemot vērā Lubānas novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumu „Par dzīvokļa 

īpašuma Nr.3 “Vizbuļi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu” (protokols 

Nr.12 1§), izsoles noteikumu 6.2. punktu, 2016.gada 25.oktobra dzīvokļa īpašuma 

izsoles protokolu Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 

(Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Līga Špune,  Rudīte Kolāte,  Iveta Peilāne, Ilgonis 

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

nolemj: 

1. Apstiprināt dzīvokļa  īpašuma “Vizbuļi”-3, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

kadastra Nr.70589000010, izsoles, kas notika 2016.gada 25.oktobrī, rezultātus un 

īpašuma pārdošanas cenu 670 EUR (seši simti septiņdesmit euro) 

2. Sagatavot pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju – zemnieku saimniecību “Ceriņi” 

reģ.Nr.45401020293   

Sēde slēgta plkst.12.00 

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                        Tālis Salenieks 

 

Protokols parakstīts 2016.gada  1.novembrī 

 

Protokolēja                         (personiskais paraksts)                              Mārīte Kotāne 

 

 

 

 

 

 


