
 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

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

Tālrunis: 64894434; e-pasts:  pasts@lubana.lv 
 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Lubānā 

30.11.2017.                                                                                                                        Nr.14    
 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                              Tālis Salenieks- domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti:   Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers,  

Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa      

Sēdē nepiedalās deputāti:    Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā.  

                                                                

Uzaicināti administrācijas darbinieki     Ivars Bodžs- izpilddirektors 

    Andris Kļaviņš- juriskonsults 

Ingrīda Logina -  galvenā grāmatvede 

Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste 

                                                                 Egils Rēvelis – attīstības daļas vadītājs 

Sēdi protokolē  Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja                                              

Darba kārtībā: 

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2017.gada 

jūnija domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”” 

pieņemšanu. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 

31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības 

pabalstiem”” pieņemšanu. 

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

4. Par Lubānas novada Jauniešu domes izveidošanu, nolikumu un sastāvu. 

5. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā. 

6. Par telpu “Meirānu stacija” Meirānos, Indrānu pagastā nomas mutiskās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

7. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

grāvjiem ar kadastra Nr. 42373:01, 42373:02, 42373:03, 42373:04. 

8. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

grāvim ar kadastra Nr. 423721:02. 

9. Par noteikumu Nr.6 "Pašvaldības ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Lubānas 

pilsētā" pieņemšanu. 

10. Par nosaukuma maiņu īpašumam “Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

11. Par grozījumiem 2013.gada 26.septembra pašvaldības noteikumos Nr.4 “Noteikumi 

par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas novada pašvaldībā”. 

12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” teritorijas 

iežogojuma atjaunošanai. 

13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapličas elektroapgādes nodrošināšanai. 
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14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu motorzāģa iegādei. 

15. Par debitora parāda izslēgšanu no bilances. 

16. Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.2 “Nolikums par darba samaksas 

kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”. 

17. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” 

pieņemšanu. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā 

notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 17.novembrī priekšsēdētājs un uzņēmējs, 

deputāts Guntis Klikučs piedalījās pieņemšanā pie Valsts Prezidenta, kura tika rīkota par godu 

valsts svētkiem. Pēc valsts svētkiem atkal aktualizējies jautājums par to vai pašvaldības 

apbalvojumu “Lubānas novada Gada cilvēks” pasniegt svētku koncerta laikā vai organizēt 

speciālu pasākumu. Priekšsēdētājs uzskata, ka jāsaglabā pašreizējā kārtība, jo apbalvojuma 

saņemšana valsts svētku pasākuma laikā ir papildus pagodinājums. 22.novembrī pašvaldību 

apmeklēja Valsts kontroles darbinieki. Tika saņemti arī vairāki aizrādījumi, daļu no tiem 

labosim tuvākajā laikā. Šodienas sēdē arī  pieņemsim lēmumu par precizējumiem noteikumos 

par dāvinājumiem (ziedojumiem) un nolikumā par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām. Pilnā sparā rit kapličas būvniecība Jaunajos kapos, tūlīt būs spēru svētki. Top 

pašvaldības nākamā gada kalendārs, kurā būs mūsu finansiāli atbalstītās jaunās uzņēmējas 

Annijas Jaces fotogrāfijas. Notikušas izmaiņas kancelejas sastāvā, darbā stājusies jauna 

pašvaldības sekretāre. Drīz garākā atvaļinājumā dosies jaunatnes lietu speciāliste.  

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne 

informē, ka visi jautājumi, kuri tika skatīti komitejas sēdē iekļauti domes sēdes darbā kārtībā. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par oktobra domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

1.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”” 

pieņemšanu 

Ziņo: Andris Kļaviņš 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 14.panta 

trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu, ņemot 

vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (23.11.2017., 

protokols Nr.11, 2.§) 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Māris Valers), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 

Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 

aprūpi mājās Lubānas novadā””. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas 

un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai 

pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus 

publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”. 
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Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.13 un paskaidrojuma raksts 

 

2.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.14"Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 

31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības 

pabalstiem”” pieņemšanu 

Ziņo: Andris Kļaviņš 

Izskatījusi 2017.gada 10.oktobra Lubānas novada Sociālā dienesta direktores Ineses 

Līberes iesniegumu (reģ. pašvaldībā 12.10.2017. ar Nr. LUB/2.08/17/710), pamatojoties uz 

likumu ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 14.panta trešo daļu, „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu, ņemot vērā 2017.gada 

23.novembra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.11.2017., 

Protokols Nr.11, 3.§) atzinumu,  

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Māris Valers), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas 

novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas 

novada pašvaldības pabalstiem”” . 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja 

tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai 

likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt 

informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”. 

 

Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.14 un paskaidrojuma raksts  

 

3.§ 

Par grozījumiem pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada gada cilvēks" nolikumā 

Ziņo: Tālis Salenieks 

Ņemot vērā, ka Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma nolikuma “Lubānas 

novada Gada cilvēks” 3.7.punktā minētā nominācija “Gada cilvēks valsts iestāžu un 

pašvaldību darbā” pēc būtības atbilst nolikuma 3.8.punktā minētajai nominācijai “Gada 

cilvēks savā amatā”, kurai nav ierobežojums attiecībā uz nomināciju skaitu, nepieciešams no 

nolikuma dzēst 3.7.punktu. Lai pretendenta izvirzīšanas procesu atzītu par objektīvāku, 

nepieciešams palielināt nominācijai izvirzījušo personu skaitu no 5 cilvēkiem uz 20 cilvēkiem. 

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu,  ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

atzinumu (23.11.2017., prot.Nr.11, 1.§),  

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Māris Valers), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
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Izdarīt Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma nolikuma “Lubānas novada Gada 

cilvēks”, apstiprināts ar 2009.gada 29.decembra Lubānas novada pašvaldības domes  lēmumu 

(Protokols Nr.15., 16.§), sekojošu grozījumu: 

1. dzēst nolikuma 3.7.punktu; 

2. aizstāt nolikuma 4.1.5. apakšpunktā skaitli “5” ar skaitli “20”. 

Pielikumā Nolikums "Lubānas novada gada cilvēks" (aktualizēts)  

 

4.§ 

Par Lubānas novada Jauniešu domes izveidošanu, nolikumu un sastāvu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jaunatnes lietu speciālistes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 03.11.2017. ar 

Nr. LUB/2.10/17/524 ), atsaucoties uz Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni ir tiesīga izveidot 

jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas 

darbā ar jaunatni, Ministru kabineta 14.04.2016. rīkojumu Nr.256 „Par Jaunatnes politikas 

īstenošanas plānu 2016. – 2020.gadam”, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  

komitejas 23.11.2017. sēdes (protokols Nr.11, 4.§), atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Māris Valers), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Izveidot Lubānas novada Jauniešu domi. 

2. Apstiprināt Lubānas novada Jauniešu domes nolikumu. 

3. Apstiprināt Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu – 

3.1. Uģis Mihelsons, personas kods: xxxxxx – xxxxx; 

3.2. Beāte Ozoliņa, personas kods: xxxxxx – xxxxx; 

3.3. Jānis Salenieks, personas kods: xxxxxx – xxxxx; 

3.4. Anete Bāliņa, personas kods: xxxxxx – xxxxx; 

3.5. Egija Ance Stafecka, personas kods: xxxxxx – xxxxx;; 

3.6. Elīza Kočāne, personas kods: xxxxxx – xxxxx; 

3.7. Dita Stērniniece, personas kods: xxxxxx – xxxxx;; 

3.8. Elīna Stoļere, personas kods: xxxxxx – xxxxx; 

3.9. Loreta Māliņa, personas kods: xxxxxx – xxxxx. 

 

Pielikumā Nolikums Nr.4 “Lubānas novada jauniešu domes nolikums”  

 

5.§ 

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

SIA “Pilsētvides serviss” savā iesniegumā (reģistrēts pašvaldībā 08.11.2017. ar Nr. 

LUB/2.08/17/785) informē Lubānas novada pašvaldību, ka ievērojot Dabas resursu nodokļa 

likumā noteikto, dabas resursu nodokļa (DRN) likme laika periodā no 2018. gada 1. janvāra 

līdz 2018.gada 31.decembrim ir noteikta 35 EUR/tonnā līdzšinējo 25 EUR/tonnā. Kopējais 

poligona noglabāšanas tarifs (t.sk. DRN) tiek paaugstināts no 50.52 EUR/ tonnā uz 55.52 

EUR/tonnā. Samaksa par atkritumu apglabāšanu SIA “AP Kaudzītes” poligonā tiek veikta 

pamatojoties uz ievestajām tonnām, savukārt, Sabiedrība maksu par sadzīves atkritumu 

http://lubana.lv/images/Dokumenti/Gada_cilveks_2017.doc
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000188
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https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000189
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000189
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izvešanu no klientiem iekasē pamatojoties uz kubikmetriem. Ņemot vērā, ka atkritumu 

apglabāšanas izmaksas ir pieaugušas par 5.00 EUR/t, kā arī atkritumu vidējo svaru – 

160kg/m3, deponēšanas izmaksu sadārdzinājums ir 0.80 EUR/m3 bez PVN (EUR 5.00 x 

0.160=0.80). Atsaucoties uz augstāk minēto, atkritumu apsaimniekošanas operators lūdz 

apstiprināt no 2018.gada 1.janvāra atkritumu izvešanas tarifu 15.19 EUR/m3 (piecpadsmit 

euro, 19 centi) bez PVN, līdzšinējā tarifa 14.39 EUR/m3 bez PVN vietā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

atzinumu (27.11.2017., prot.Nr.12, 1.§),  

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Māris Valers), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu 

daudzumu – 15,19 EUR par 1 m3 (bez PVN). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. 

 

6.§ 

Par telpu “Meirānu stacija” Meirānos, Indrānu pagastā nomas mutiskās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kurš nosaka, ka 

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

var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 08.06.2010. 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47. un 51. punktu, 

telpu izsoles noteikumu (apstiprināti ar izpilddirektora 08.11.2017. rīkojumu Nr. 

LUB/2.01/17/36) 6. punktu,  21.11.2017.  izsoles protokolu un Finanšu un attīstības komitejas 

atzinumu (27.11.2017., prot.Nr.12, 2.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Māris Valers), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt pašvaldības nomas objekta- pašvaldības nekustamā īpašuma- 

nedzīvojamās telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā (telpu grupas Nr.604 pēc būves kadastrālās 

uzmērīšanas lietas, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001), mutiskās izsoles 

rezultātus. 

2. Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1. punktā norādīto nomas objektu ar SIA “Velga”, 

Reģ. Nr. 47102001547, par nomas maksu 26  euro mēnesī. 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv lēmuma 1. un 2. punktā 

minēto informāciju divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.  

 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000190
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000190
http://www.lubana.lv/
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7.§ 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

grāvjiem ar kadastra Nr. 42373:01, 42373:02, 42373:03, 42373:04 

Ziņo: Egils Rēvelis 

 

Saskaņā ar Meliorācijas likuma 1. panta 51. punktu pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu 

pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu 

teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības 

polderos). Minētā likuma 222. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka lēmumu par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā 

administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes 

īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas 

meliorācijas sistēma. 

Izpildot Meliorācijas likuma 222. panta pirmās daļas prasības, 2017. gada 31. oktobrī 

tika izsūtītas elektroniskas vēstules zemes vienību ar kadastra Nr. 70580110037, 

70580110124, 70580110104, 70580110095, 70580110023, 70580110105, 70580110094, 

70580110106, 70580100002, 70580110007, 70580110148, 70580110141, 70580110112, 

70580110020, 70130050140, 70130050054, 70580110076, 70580110008, 70580110029, 

70580110090, 70580100026, 70580110107, 70580110043, 70580110089, īpašniekiem un 

vēstules pa pastu zemes vienību ar kadastra Nr. 70580110133, 70580110034, 70580110100, 

70580110093, 70580110019, 70580110084, 70580110123, 70130050138, 70130050006, 

70580110077, 70580110150, 70580110075, 70580110074, 70580110079, 70580110036, 

70580110082, 70580110091 īpašniekiem ar aicinājumu paust viedokli par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu grāvjiem ar kadastra Nr. 

42373:01, 42373:02, 42373:03, 42373:04, 4853 m kopgarumā. Tika saņemtas 13 īpašnieku 

atbildes par 16 īpašumiem, visās atbildēs sniegtas pozitīvas atsauksmes pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanai koplietošanas grāvjiem ar kadastra 

Nr. 42373:01, 42373:02, 42373:03, 42373:04.  

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Meliorācijas likuma 222. panta pirmo daļu un ņemot vērā Finanšu 

un attīstības komitejas atzinumu (27.11.2017., prot.Nr.12, 3.§),  

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

Piešķirt statusu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma” grāvjiem ar 

kadastra Nr. 42373:01, 42373:02, 42373:03, 42373:04, 4853 m kopgarumā, saskaņā ar grāvju 

attēlojumu shēmā. 

 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā. 

 

8.§ 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu grāvim 

ar kadastra Nr. 423721:02 

Ziņo: Egils Rēvelis 

Saskaņā ar Meliorācijas likuma 1. panta 51. punktu pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000191
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000191
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000192
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000192
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pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu 

teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības 

polderos). Minētā likuma 222. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka lēmumu par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā 

administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes 

īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas 

meliorācijas sistēma. 

Izpildot Meliorācijas likuma 222. panta pirmās daļas prasības, 2017. gada 31. oktobrī 

tika izsūtītas elektroniskas vēstules zemes vienību ar kadastra Nr. 70580110002, 

70580100002, 70580100003, 70580100021 īpašniekiem un vēstules pa pastu zemes vienību 

ar kadastra nr. 70580110119, 70580100070, 70580100008 īpašniekiem ar aicinājumu paust 

viedokli par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

koplietošanas ūdensnotekai ar kadastra Nr. 423721:02. Visi uzrunātie zemes vienību 

īpašnieki atbalstīja pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa 

piešķiršanu koplietošanas grāvim ar kadastra Nr. 423721:02. 

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Meliorācijas likuma 222. panta pirmo daļu un ņemot vērā Finanšu 

un attīstības komitejas atzinumu (27.11.2017., prot.Nr.12, 4.§),   

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

Piešķirt statusu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma” grāvim ar 

kadastra Nr. 423721:02 1100 m garumā, saskaņā ar grāvja attēlojumu shēmā. 

 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā 

 

9.§ 

Par noteikumu Nr.6 "Pašvaldības ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Lubānas 

pilsētā" pieņemšanu 

Ziņo: Egils Rēvelis 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 41. panta 2. punktu un likuma “Par 

autoceļiem”  I sadaļas 1. panta 2. daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu 

(27.11.2017. prot.Nr.12, 5.§) 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

Pieņemt noteikumus Nr.6 “Pašvaldības ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Lubānas 

pilsētā”. 

Pielikumā noteikumi Nr.6 ar pielikumiem  
 

10.§ 

Par nosaukuma maiņu īpašumam “Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000193
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000193
http://lubana.lv/images/Dokumenti/ielu_uzturesanas_kartiba.doc
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000194
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Ziņo: Dace Almane 

Dome izskata Jāņa Siksalieša 21.11.2017. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 

LUB/2.09/17/37) par nosaukuma maiņu īpašumam ,,Žubītes” uz “Žubes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov. 

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

saistītos apstākļus, lai sakārtotu datus,  pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likums" 1.panta 14.daļu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu 

(27.11.2017., prot.Nr.12, 6.§),   

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

Mainīt nosaukumu īpašumam ar kadastra numuru: 7058-004-0041, no „Žubītes”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Žubes”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc 

juridiskās adreses). 

 

11.§ 

Par grozījumiem 2013.gada 26.septembra pašvaldības noteikumos Nr.4 “Noteikumi par 

dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas novada pašvaldībā” 

Ziņo: Ivars Bodžs 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (27.11.2017. , prot. Nr.12, 9.§) 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

Izdarīt grozījumus 2013.gada 26.septembra pašvaldības noteikumos Nr.4. “Noteikumi par 

dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas novada pašvaldībā”: 

1. Papildināt punktu 2.1 ar teikumu šādā redakcijā: 

“ Pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas nepieciešams saņemt Lubānas  novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāja rakstisku atļauju.” 

 

2. Papildināt 3.2. punktu ar apakšpunktu 3.2.3. šādā redakcijā: 

“Novērtēšanu veic pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas.” 

 

3. Papildināt punktu 3.3 ar teikumu šādā redakcijā: 

“ Pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas nepieciešams saņemt Lubānas  novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāja rakstisku atļauju.” 

 

Pielikumā noteikumi Nr.4 “Noteikumi par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas novada 

pašvaldībā (aktualizēti) 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Documents/DocumentForm.aspx?DocumentId=1000894&Tab=Document
http://lubana.lv/images/Dokumenti/Noteikumi-Nr.-4_par-dvinjumiem-ziedojumiem.doc
http://lubana.lv/images/Dokumenti/Noteikumi-Nr.-4_par-dvinjumiem-ziedojumiem.doc
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12.§ 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” teritorijas 

iežogojuma atjaunošanai 

Ziņo: Ivars Bodžs 

 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.890 (17.09.2013.) “Higiēnas 

prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu” 161 1. punktā nosauktās prasības,  novērstu 2017.gada 

12.augusta vētras radīto postījumu sekas pašvaldības pirmsskolas iestādes “Rūķīši” 

teritorijas iežogojumam, ņemot vērā, ka pašvaldība saņēmusi līdzekļus no valsts 

pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un 

ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai 

valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  

15. panta 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas atzinumu (27.11.2017., prot.Nr.12) 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

Piešķirt 500 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu 

plāna palielinājuma līdzekļiem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 

teritorijas iežogojuma atjaunošanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2017.gada pašvaldības 

budžetā. 

13.§ 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kapličas elektroapgādes nodrošināšanai 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lai nodrošinātu elektroapgādi Lubānas Jauno kapu jaunbūvējamai kapličai un 

vienlaicīgi saglabātu pieslēgumu esošajai kapličai, saskaņā ar SIA “Elbra” sagatavoto 

finanšu piedāvājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta 2. punktu un  21. 

panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu 

(27.11.2017., prot.Nr.12,12.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

Piešķirt 1996,85 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta 

nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem jaunās kapličas “Lubānas meža kapi”,  Indrānu 

pagasts, Lubānas novads elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai, izdarot attiecīgus 

grozījumus 2017.gada pašvaldības budžetā. 

14.§ 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu motorzāģa iegādei 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas speciālista G.Stalbova iesniegumu 

(reģistrēts pašvaldībā  25.11.2017. ar Nr. LUB/2.10/17/537), pamatojoties uz likuma “Par 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000202
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000202
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000201
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000200
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pašvaldībām”  15. panta 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu 

un attīstības komitejas atzinumu (27.11.2017., prot.Nr.12, 11.p.) 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

Piešķirt 400 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta 

nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem motorzāģa iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 

2017.gada pašvaldības budžetā. 

15.§ 

Par debitora parāda izslēgšanu no bilances 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo debitoru sastāvā 

uzskaitīts Jāņa Šnitkina, personas kods xxxxxx-xxxxx, parāds 115,64 EUR par dzīvojamo 

telpu īri “Moroza”, dzīv.Nr.3, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Parāds izveidojies par 

laika posmu no 2006.gada līdz 2008.gada martam. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli Jānim Šnitkinam uz 

2017.gada 28.novembri sastāda EUR 73,49 – tai skaitā:  

 par mājokli – EUR 24,21 

 nokavējuma nauda par mājokli– EUR 18,51 

 par zemi – EUR 21,54 

 nokavējuma nauda par zemi – EUR 9,23 

            2017.gada 6.nevembrī Jānis Šnitkins miris, ko apliecina Lubānas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas 24.11.2017. izziņa Nr.69.2-18/70, līdz ar to nav nodokļa maksāšanas 

subjekta, nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.3, „Moroza”, Indrānu pag., paliek pašvaldības 

īpašumā. Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz Jāņa Šnitkina vārda nav 

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

iespējama.  

          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”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (27.11.2017., prot.Nr.12,7.§) 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

1. Izslēgt no bilances Jāņa Šnitkina, personas kods: xxxxxx-xxxxx debitora parādu 

115,64 EUR par dzīvojamo telpu īri dzīvokli Nr.3, “Moroza”, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā. 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000196
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2. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi dzīvokli Nr.3, “Moroza”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., 73,49 EUR Jānim Šnitkinam, personas kods: xxxxxx-xxxxx. 

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

nodokļa parāda dzēšanu Jānim Šnitkinam. 

 

16.§ 

Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.2 “Nolikums par darba samaksas 

kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Ievērojot Valsts kontroles norādījumus, ņemot vērā,  ka 2015.gada 26.februāra 

Lubānas novada pašvaldības nolikumā Nr.2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un 

sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” nav noteikta darba algas samaksas 

kārtība Lubānas novada pašvaldības deputātiem, kas pašvaldības struktūrās ieņem 

darbinieka amatu, šobrīd spēkā esošajā nolikumā ir nepieciešams ietvert darba samaksa 

kārtību atbilstoši faktiski pastāvošajam regulējumam. 

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (27.11.2017., protokols 

Nr.12, 10.§),   

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr.2 “Nolikums par darba samaksas 

kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, apstiprināts ar 2015.gada 

26.februāra Lubānas novada pašvaldības domes  lēmumu (protokols Nr.2 18.§), sekojošu 

grozījumu: 

 Papildināt nolikumu ar 2.1.1 punktu šādā redakcijā: 

„2.1.1 Domes deputāti, kuri pilda darbinieka pienākumus pašvaldībā, saņem darba algu par 

deputāta pienākumu pildīšanu atbilstoši nostrādāto stundu skaitam mēnesī”.  

 

Pielikumā Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 

pašvaldībā ar grozījumiem (aktualizēts) 
 

17.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” 

pieņemšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina 

Sakarā ar ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases pašvaldības prioritārā 

investīciju projekta “Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve” īstenošanai, finansējumu no 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas augusta vētras radīto postījumu 

novēršanai, no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras transporta izdevumu kompensācijai 

personai ar invaliditāti, pašvaldības priekšfinansējumu Eiropas Savienības ELFLA projekta 

http://www.lubana.lv/
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000198
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000198
http://lubana.lv/images/Nolikumi/NOLIKUMS-par-darba-samaksas-krtbu-un-soc.garantijm.doc
http://lubana.lv/images/Nolikumi/NOLIKUMS-par-darba-samaksas-krtbu-un-soc.garantijm.doc
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000197
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000197
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000197
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“Tautas tērpu iegāde Lubānas amatiermākslas kolektīviem”  īstenošanai, papildus līdzekļu 

nepieciešamību ielu un Jauno kapu kapličas apgaismošanas pasākumiem, vētras radīto 

postījumu novēršanai PII “Rūķīši” infrastruktūrai un motorzāģa iegādei teritorijas kopšanas 

darbiem, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto 

Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu 

un attīstības komitejas  pozitīvo atzinumu (27.11.2017. protokols Nr.12, 8.§.) 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 

Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS- nav,  nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2017. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.15 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

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

2.1. Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu” triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu” stājas 

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

internetā. 

 

Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.15 ar pielikumiem. 

 

Sēde slēgta: plkst.17.30 

 

 

Sēdes vadītājs,  

pašvaldības domes priekšsēdētājs      Tālis Salenieks 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada 6.decembrī 
 

 

Protokolēja         Sandra Līcīte 

http://lubana.lv/images/saistosie/Saistoie-not.-Nr12_.pdf
http://lubana.lv/images/saistosie/pielikumi/Pielikumi-pie-saist_Nr.12.xlsx

