LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, Madonas rajons, LV - 4830,
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159
Tālr.: 64894434, 64894091; fakss 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv

DOMES SĒDES
PROTOKOLS
29.01.2009.

Lubānā

Nr. 1

Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis.
Sēdi protokolē – tehniskā sekretāre Diāna Krieva.
Sēdē piedalās - domes deputāti - Aivars Kaļinovskis, Ingrīda Akmene, Juris
Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Irēna
Kozlova, Anita Slucka, Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis,
Tālis Salenieks, Aivars Evelons;
administrācijas darbinieki – Ivars Bodžs novada pašvaldības
izpilddirektors.
Sēdē nepiedalās – domes deputāti – Inesīte Skrauča (veic tiešos darba
pienākumus), Laima Rēvele (slimības dēļ).
Darba kārtība:
1. Informācija.
1.1. Par Latvijas Pilsētu savienības 2009. gada 30. janvāra plānotajā
konferencē pieņemamās rezolūcijas projektu;
1.2. Par komiteju darbu un deputātu piedalīšanos komiteju sēdēs 2008. gadā.
2. Par 2008.gada budžeta izpildi.
3. Par izmaiņām nolikumā Nr. 3 „Nolikums par darba samaksas kārtību un
sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā.”.
4. Par 2009. gada budžetu:
4.1. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību;
4.2. Par deputātu, komisiju un darba grupu locekļu atalgojumu 2009. gadam;
4.3. Par laikraksta „Lubānas Ziņas” maksas noteikšanu;
4.4. Par degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu
2009. gadam;
4.5. Par 2009. gada budžeta apstiprināšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu.
7. Par zemes jautājumiem:
7.1. Par zemes gabala ieskaitīšanu valstij piekrītošajās zemēs;
7.2. Par ceļa servitūta noteikšanu;
7.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu;
7.4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
8. Par Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2008. gadā.

9. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu.
10. Par medicīnas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2009. gadam „Lubānas
veselības un sociālās aprūpes centrā”.
11. Par SIA „Lubāna KP” statūtkapitāla palielināšanu.
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
13. Iesniegumi:
13.1. Par Talantu Akadēmijas vadītājas G. Dāvidsones 18.12.2008.
iesniegumu;
13.2. Par deputātes I. Akmenes 12.01.2009 iesniegumu.

1.§
Informācija
Ziņo: M. Gruzītis, M. Kotāne
1.1. Par Latvijas Pilsētu savienības 2009. gada 30. janvāra plānotajā konferencē
pieņemamās rezolūcijas projektu.
Priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar plānotās Latvijas Pilsētu savienības
konferences rezolūcijas projektu par nepieciešamajiem pasākumiem pašvaldību
finanšu situācijas stabilizācijai krīzes apstākļos, kuru paredzēts pieņemt 30.01.2009.,
Tukumā.
Deputāti vienojas atbalstīt rezolūcijas projektu.
1.2. Par komiteju darbu un deputātu piedalīšanos komiteju sēdēs 2008. gadā.
Iepazīstas ar kancelejas vadītājas Mārītes Kotānes sagatavoto informāciju par
komiteju darbu 2008. gadā, deputātu dalību komiteju sēdēs un domes sēžu
apmeklētību.
Informācija tiek pieņemta zināšanai.
2.§
Par 2008. gada budžeta izpildi
Ziņo: M. Gruzītis
Izskata Finanšu komitejā sagatavotā jautājuma projektu. Saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un Finanšu komitejas sēdes (22.012009., Protokols Nr. 1)
lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris
Mitjakovs, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav,
nolemj:
Apstiprināt 2008. gada Lubānas novada pašvaldības konsolidēto budžeta izpildi
(latos).
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3.§
Par izmaiņām nolikumā Nr. 3 „Nolikums par darba samaksas kārtību un
sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”
Ziņo: I. Bodžs, M. Gruzītis
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēžu (15.01.2009., 20.01.2009., 22.01.2009.,
27.01.2009., protokols Nr. 1) lēmumiem,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris
Mitjakovs, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav,
nolemj:
Apstiprināt izmaiņas Nolikuma Nr. 3 „Nolikums par darba samaksas kārtību un
sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (apstiprināts 20.12.2007.,
protokols Nr. 5, 3.§), pielikumā Nr. 1 „Lubānas novada domes amatpersonu un
pašvaldības administrācijas darbinieku štatu saraksts un amatalgas”.
4.§
Par 2009. gada budžetu
Ziņo: M. Gruzītis
4.1. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību
Pamatojoties uz 12.12.2 008. pieņemtajā likumā „Par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” minēto kopējās atlīdzības
samazinājumu, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (15.01.2009., protokols Nr. 1)
lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris
Mitjakovs, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Neapmaksāt darbinieku aizvietošanu pārejošas darba nespējas un atvaļinājuma
laikā, izņemot to darbinieku aizvietošanu, kas saistīti ar pacientu aprūpi veselības
un sociālās aprūpes iestādēs un mācību procesu izglītības iestādē, par aizvietošanu
nosakot piemaksu līdz 20 %, apstiprinātā iestādes 2009. gada darba algas fonda
ietvaros.
2. 2009. gada laikā neizmaksāt darba devēja dāvanas un prēmijas.
3. Ar 2009. gada 1. janvāri pārtraukt pirmsskolas izglītības iestādes mākslas studijas
atalgojuma finansējumu.
4. Koplīgumos neiekļaut:
4.1. atvaļinājuma pabalstus;
4.2. mācību maksas kompensācijas;
4.3. dāvanu sakarā ar 50 gadu jubileju un aiziešanu pensijā;
4.4. neapmaksāt izdevumus par pretgripas potēm un profilaktiskajām veselības
pārbaudēm, izņemot obligātās veselības pārbaudes par darbu īpašos apstākļos,
saskaņā ar pastāvošo likumdošanu;
4.5. neizmaksāt pabalstus sakarā ar bērna piedzimšanu, tuvinieku nāves gadījumā;
4.6. izdevumus kolektīviem pasākumiem.
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5. Pašvaldības apmaksāto pirmskolas izglītības pedagogu materiālajai stimulēšanai
veidot fondu piemaksām par darba kvalitāti atbilstoši budžeta iespējām izpildes
gaitā.
6. Līdz nepieciešamajam minimumam ierobežot darbinieku komandējumus.
7. Samazināt degvielas patēriņa limitus.
4.2. Par deputātu, komisiju un darba grupu locekļu atalgojumu 2009. gadam.
Izskata Finanšu komitejas sēdē sagatavoto lēmuma projektu.
Deputāts Guntis Stalbovs ierosina šo jautājumu domes sēdē neskatīt.
Deputāts Juris Mitjakovs iebilst un ierosina skatīt jautājumu sēdē.
Deputāti balso par Gunta Stalbova ierosinājumu.
Atklāti balsojot ar 1 balsi – „PAR” (Guntis Stalbovs), „PRET” – 11 (Vilnis Strautiņš,
Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova, Mārīte Kotāne, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis,
Juris Mitjakovs, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka),
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
Noraidīt deputāta Gunta Stalbova ierosinājumu un skatīt Finanšu komitejā
(27.01.2009., protokols Nr. 1) sagatavoto lēmuma projektu par deputātu, komisiju un
darba grupu locekļu atalgojumu 2009. gadam.
Deputāta Gunta Stalbova ierosinājums netiek apstiprināts.
Deputāti balso par Jura Mitjakova ierosinājumu.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna
Kozlova, Mārīte Kotāne, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – 1 (Guntis
Stalbovs), „ATTURAS” – nav,
nolemj:
Skatīt Finanšu komitejā (27.01.2009., protokols Nr. 1) sagatavoto lēmuma projektu
par deputātu, komisiju un darba grupu locekļu atalgojumu 2009. gadam.
Deputāta Jura Mitjakova ierosinājums tiek apstiprināts.
Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis ierosina lēmuma projektu papildināt sekojoši: „ …, ja
darbs notiek pašvaldības noteiktajā darba laikā.”.
Deputāti vienojas papildināt lēmuma projektu.
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (27.01.2009., protokols Nr. 1) lēmumu,
Atklāti balsojot ar 11 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna
Kozlova, Mārīte Kotāne, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – 1 (Guntis
Stalbovs), „ATTURAS” – nav,
nolemj:
Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes 31.01.2008. sēdes lēmumā „Par deputātu,
komisiju un darba grupu locekļu atalgojumu” (Protokols Nr. 1, 3.§), papildinot to ar
3. punktu sekojošā redakcijā:
„3. 2009. gadā pašvaldības administrācijas darbiniekiem un domes algotām
amatpersonām par darbu komitejās, komisijās un darba grupās atalgojumu
neparedzēt, ja darbs notiek pašvaldības noteiktajā darba laikā.”
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4.3. Par laikraksta „Lubānas Ziņas” maksas noteikšanu
Izskata Finanšu komitejas sēdē (20.01.2009., protokols Nr. 1) skatīto un laikraksta
redaktores Ligitas Pētersones sagatavoto lēmuma projektu par samaksas Ls 0,15/eks.
noteikšanu laikrakstam „Lubānas Ziņas”.
Deputāte Ingrīda Akmene ierosina noteikt laikraksta realizācijas cenu Ls 0,18 par
vienu avīzes eksemplāru, lai tas būtu pieejamāks iedzīvotājiem un nesadārdzinātos.
Deputāts Artūrs Kuncis ierosina noteikt laikraksta maksu Ls 0,18 par vienu
eksemplāru.
Deputāti Tālis Salenieks un Anita Slucka ierosina piešķirt divus bezmaksas
laikrakstus Lubānas vidusskolai un Meirānu Kalpaka pamatskolai.
Deputāti balso par lēmuma projektu,
Atklāti balsojot ar 11 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna
Kozlova, , Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – 1 (Mārīte
Kotāne), „ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Noteikt maksu laikrakstam „Lubānas Ziņas” Ls 0,15 (nulle lati, 15 santīmi) par
vienu eksemplāru ar 2009. gada 13. februāra laikraksta numuru. Par maksu izplatīt
850 (astoņi simti piecdesmit) laikraksta eksemplārus.
2. Bez maksas izplatīt 50 (piecdesmit) laikraksta eksemplārus: konkursam „Spicā
Spalva” – 15; Nacionālajai bibliotēkai – 5; Lubānas bibliotēkai, Lubānas bērnu
bibliotēkai, Meirānu bibliotēkai, Indrānu bibliotēkai, Lubānas vidusskolai,
Meirānu Kalpaka pamatskolai – 6; Lubānas veselības un sociālās aprūpes centram
– 5; prezentācijām – 11; domes arhīvam – 2; redaktorei – 1; redkolēģijai – 5.
4.4. Par degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu
2009. gadam
Izskata Finanšu komitejas sēdē (27.01.2009., protokols Nr. 1) sagatavoto lēmuma
projektu.
Deputāts Guntis Stalbovs nepiekrīt, ka par 46 % samazinās īpašuma
apsaimniekošanas speciālista degvielas limits, jo uzskata, ka nespēs kvalitatīvi veikt
savu darbu un ierosina palielināt degvielas limitu.
Priekšsēdētājs Miķelis Gruzītis ierosina samazināt piešķirto degvielas limitu domes
priekšsēdētājam par 185 litriem, novirzot to uz īpašuma apsaimniekošanas
speciālistam piešķirtās degvielas limita pozīciju.
Deputāte Mārīte Kotāne ierosina no priekšsēdētājam piešķirtā degvielas limita 185
litrus novirzīt uz Sociālā dienesta automašīnu Ford Galaxy FK 6883, jo šo auto
izmanto arī īpašumu apsaimniekošanas speciālists.
Deputāti balso par lēmuma projektu.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna
Kozlova, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons,
Guntis Stalbovs, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – 1 (Mārīte Kotāne),
„ATTURAS” – 1 (Juris Mitjakovs),
nolemj:
Apstiprināt degvielas patēriņa limitus pašvaldības autotransporta vajadzībām un
mobilo sakaru pakalpojumu limitus darbiniekiem 2009. gadā.
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4.5. Par 2009. gada budžeta apstiprināšanu
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēžu (15.01.2009., 20.01.2009., 22.01.2009.,
27.01.2009., Protokols Nr. 1) lēmumiem,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Guntis
Stalbovs, Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – 1 (Anita Slucka),
nolemj:
1. Apstiprināt 2009. gada pašvaldības budžetu, pieņemot saistošos noteikumus Nr. 1
„Par 2009. gada budžetu”:
pamatbudžets – līdzekļu atlikums uz 01.01.2009.
LVL 245 724
ieņēmumi
LVL 1 370 840
izdevumi
LVL 1 588 690
finansēšana (aizņēmumu atmaksa)
LVL – 27 620
līdzekļu atlikums uz 31.12.2009.
LVL 254
ziedojumi un dāvinājumi – līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. LVL 440
ieņēmumi
LVL –
izdevumi
LVL –
līdzekļu atlikums uz 31.12.2009. LVL 440
2. Izdevumus atlīdzībai darbiniekiem – darba samaksas fondu un darba devēja valsts
obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas apstiprināt vienpadsmit kalendārajiem
mēnešiem.
3. Budžeta izpildītājiem finanšu gada laikā atļauts izdarīt izmaiņas izdevumu tāmes
ietvaros pa atsevišķiem izdevumu veidiem tikai ar domes sēdes lēmumu.
4. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46. pantam:
4.1. saistošos noteikumus Nr. 1 „Par 2009. gada budžetu”, triju dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai;
4.2. saistošie noteikumi Nr. 1 „Par 2009. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas.
5.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
Ziņo: M. Gruzītis
Izskata XXXXXX iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Pamatojoties uz „Nolikumu par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Lubānas
novada pašvaldībā” 6.13.p., kur teikts, ka debitors tiek atzīts par bezcerīgu, labojot
grāmatvedības un uzskaites kļūdas, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.p. 3.d., kur teikts, ka nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un
nokavējuma naudas dzēš attiecīgās pašvaldības, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes
(27.01.2009., protokols Nr. 1) lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
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atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 42,94 (četrdesmit
divus latus, 94 santīmus), tai skaitā, nodokļa parāds – Ls 20,83, soda nauda – Ls
22,11, XXXXX par saimniecību XXXXXX, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
Madonas rajonā.
6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu
Ziņo: M. Gruzītis
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Armanda Čakstiņa
bezstrīdus kārtībā.
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Armanda
Čakstiņa. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. un
2. daļu, kur teikts, ka nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda
naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir
pienākums noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas,
18. panta 11. punktu, kur teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt
bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas un soda
naudas, 26. panta 1. daļu, kur teikts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši dokumentiem
par maksājumiem budžetā (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai
citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā
arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu
administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, „Administratīvā procesa likuma” 358. panta
3. daļu, kur teikts, ka, ja adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai
iestādei, to izpilda pēc tam, kad beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas)
termiņš un tas nav apstrīdēts (pārsūdzēts), 359. panta 1. daļas 1. un 3. punktu, kur
teikts, ka administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu
izdevusi vai tiesu izpildītājs, 360. panta 1. daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja administratīvais akts ir stājies spēkā, 366. panta 1. un 2.
daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt
noteiktu naudas summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa
likuma noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek
adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja
tas izdots rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts
rakstveida brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (27.01.2009., protokols
Nr. 1) lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
piedzīt no Armanda Čakstiņa nekustamā īpašuma nodokļa parādu - Ls 289.77,
nokavējuma naudu – Ls 241.89, kopā – Ls 531.66 (pieci simti trīsdesmit viens lats, 66
santīmi) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
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2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aivara Kamola
bezstrīdus kārtībā
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aivara
Kamola. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. un
2. daļu, kur teikts, ka nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa
pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda
naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda
kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15. panta 1. daļas 2. punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir
pienākums noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas,
18. panta 11. punktu, kur teikts, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt
bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas un soda
naudas, 26. panta 1. daļu, kur teikts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši dokumentiem
par maksājumiem budžetā (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai
citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā
arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu
administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, „Administratīvā procesa likuma” 358. panta
3. daļu, kur teikts, ka, ja adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai
iestādei, to izpilda pēc tam, kad beidzies šā akta apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas)
termiņš un tas nav apstrīdēts (pārsūdzēts), 359. panta 1. daļas 1. un 3. punktu, kur
teikts, ka administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu
izdevusi vai tiesu izpildītājs, 360. panta 1. daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja administratīvais akts ir stājies spēkā, 366. panta 1. un
2. daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt
noteiktu naudas summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa
likuma noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo aktu, kas uzliek
adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja
tas izdots rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts
rakstveida brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (27.01.2009., protokols
Nr. 1) lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
piedzīt no Aivara Kamola nekustamā īpašuma nodokļa parādu – Ls 169.38, nokavējuma
naudu – Ls 115.18, kopā – Ls 284.57 (divi simti astoņdesmit četri lati, 57 santīmi)
bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.

7.§
Par zemes jautājumiem
Ziņo: G. Stalbovs, M. Gruzītis, I. Bodžs
7.1. Par zemes gabala ieskaitīšanu valstij piekrītošajās zemēs
1. Izskata jautājumu par zemesgabala Barkavas ielā 33, Lubānā, Lubānas novadā,
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Madonas rajonā, ieskaitīšanu valstij piekrītošajās zemēs.
2. Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2. panta 2.
daļu, kur teikts, ka zemes reformas laikā valstij piekrīt zeme, kura 1940. gada 21.
jūlijā piederēja fiziskajām personām, ja šīm personām netiek atjaunotas zemes
īpašuma tiesības, un uz šīs zemes ir ēkas (būves), kuras pieder fiziskām personām,
kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
3.1. ieskaitīt valstij piekrītošajās zemēs zemesgabalu ar kadastra numuru 7013-003-0017,
1969 m² platībā;
3.2. zemesgabalam un ēkām piešķirt adresi un nosaukumu Barkavas iela 33, Lubāna,
Lubānas novads, Madonas rajons;
3.3. noteikt lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601).
7.2. Par ceļa servitūta noteikšanu
Izskata juridiskās personas 08.01.2009. (Reģ. Nr.1-13/12 no 09.01.2009.) iesniegumu
par servitūta ceļa noteikšanu. Sakarā ar to, ka īpašuma XXXXXX Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, Madonas rajonā, kas reģistrēts zemesgrāmatā 06.01.2009.,
īpašniekam SIA XXXXXX nav nodrošināta piekļuve zemesgabalam, pamatojoties uz
Civillikuma 1156. pantu, kur teikts, ka ar ceļa servitūtu tiek piešķirtas tiesības uz
braucamo ceļu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
noteikt ceļa servitūtu valstij piekrītošajam zemesgabalam ar kadastra numuru 7058005-0104, lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam XXXXXX, kadastra
numurs 7058-005-0114.
7.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Izskata SIA „Ametrs”, juridiskā adrese: Krasta iela 6, Balvu stacija, Kubulu
pagasts, Balvu rajons, valdes locekles I. Leimanes 16.01.2009., Nr. 1-2/14
iesniegumu (Reģ. Nr. 1-12/39 no 20.01.2009.) par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ošlejas”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, Madonas rajonā. Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. p. 2. d.,
MK noteikumiem „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.1, 12.2. p.,
pamatojoties uz Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, iepazīstoties ar SIA
„Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
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Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu XXXXXX
piederošā nekustamā īpašuma „Ošlejas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā, kadastra numurs 7058-016-0169, sadalei;
2.2. atdalāmajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu „Ošlejas 3”, noteikt lietošanas
mērķi - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods: 1201).
7.4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Lubānas novada dome izskata fiziskas personas XXXXXX 15.12.2008. iesniegumu
(Reģ. Nr. 1-22/317 no 15.12.2008.) par zemes lietošanas mērķa maiņu viņa
nomātajam zemes gabalam XXXXXX, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas rajonā. Ar
Madonas Zemesgrāmatu nodaļas 21.02.2008. lēmumu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
1000 0042 7228 uz zemesgabalu nostiprinātas īpašuma tiesības Latvijas valstij
Finanšu ministrijas personā. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.
gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
18. punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu valsts vai vietējās pašvaldības
zemei ierosina lietotājs vai nomnieks, ja noteiktais lietošanas mērķis neatbilst
nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai, ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
2. punktu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
Mainīt nekustamajam īpašumam XXXXXX, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā (kadastra apzīmējums 7013- 001- 0070) ar zemesgabala kopējo platību
1886 m², nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0801 – komercdarbības objektu
apbūve uz 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
8.§
Par dzimtsarakstu nodaļas darbu 2008. gadā
Ziņo: M. Kotāne
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Mārīte Kotāne iepazīstina deputātus ar sagatavoto
pārskatu par Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem civilstāvokļa
aktiem par laika periodu no 01.01.2008. līdz 30.12.2008. un darbības kopsavilkumu.
Informāciju pieņem zināšanai.
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieņemts.
9.§
Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu
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Ziņo: V. Strautiņš
Lubānas novada dome izskata Virginijusa Gaudinskas iesniegumu no 12.01.2009.
(Reģ. Nr. 1-22/16 no 12.12.2009.) ar lūgumu pieņemt lēmumu par atteikšanos no
pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz nekustamo īpašumu “Aizauses” ar kadastra
numuru 7058–001–0006, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 17,66 ha, par nekustamā īpašuma
pirkuma maksu Ls XXXXXX. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 18.
punktu, kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo
īpašumu un šā likuma 78. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts
nekustamais īpašums, ar Finanšu komitejas sēdes (27.01.2009., protokols Nr. 1)
lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Aizauses” ar kadastra
numuru 7058-001-0006, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā, un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 17,66 ha, par nekustamā īpašuma
pirkuma maksu Ls XXXXXX.
10.§
Par medicīnas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2009. gadam „Lubānas
veselības un sociālās aprūpes centrā”
Ziņo: M. Gruzītis
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes lēmumu (22.01.2009., Protokols Nr. 1),
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
nolemj:
Apstiprināt pašvaldības iestādes „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra”
sniegtos medicīnas maksas pakalpojumus, kuri stājas spēkā ar 2009. gada 1. februāri.
11.§
Par SIA „Lubānas KP” statūtkapitāla palielināšanu
Ziņo: I. Bodžs
Lubānas novada pašvaldība ir SIA „Lubānas KP” 100 % kapitāla daļu turētājs.
Uzņēmuma galvenie darbības veidi - siltumapgāde, ūdens ieguve, attīrīšana un
apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Pašvaldība 2005. gadā veica investīcijas
siltumapgādes un notekūdeņu savākšanas infrastruktūras objektos. Lai nodotu šos
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objektus apsaimniekošanā uzņēmumam, jāveic mantiskais ieguldījums SIA „Lubānas
KP” statūtkapitālā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļu, likuma „Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31., 42., 43. pantu,
Komerclikuma 151.-154., 196.-198. pantu, ņemot vērā eksperta Andra Ančupāna
(15.01.2009.) slēdzienu par īpašuma tirgus vērtību, Finanšu komitejas sēdes
(27.01.2009.) lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris Mitjakovs,
Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav,
n o l e m j:
1. Palielināt SIA „Lubānas KP” (Reģ. Nr. 45403005405) pamatkapitālu par LVL

2.
3.
4.

5.
6.

7.

80 694 (astoņdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit četri lati), veicot mantisko
ieguldījumu LVL 80 694 (astoņdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit četri lati)
vērtībā, t.sk.
1.1. katlu mājas Ozolu ielā 11A siltuma ražošanas iekārtu;
1.2. siltumtrasi Parka ielā;
1.3. katlu mājas Ozolu ielā 14 siltuma ražošanas iekārtu;
1.4. kanalizācijas ārējos tīklus J. Zābera ielā.
Apstiprināt SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(1. pielikums).
Grozīt SIA „Lubānas KP” statūtu 5.un 6. punktu un apstiprināt šos statūtu
grozījumus pievienotajā redakcijā (2. pielikums).
Apstiprināt SIA „Lubānas KP” pamatkapitālu LVL 596 591 (pieci simti
deviņdesmit seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens lats) apmērā, kas sadalīts
596 591 (pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens) daļās.
Apstiprināt SIA „Lubānas KP” pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā
(3. pielikums).
Izpilddirektoram Ivaram Bodžam nodrošināt mantiskā ieguldījuma LVL 80 694
(astoņdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit četri lati) vērtībā veikšanu SIA
„Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanai līdz šī gada 31. janvārim;
Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Miķelim Gruzītim
SIA „Lubānas KP” dalībnieku sapulcē balsot „PAR” jautājumā par pamatkapitāla
palielināšanu, palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunajā
redakcijā apstiprināšanu.

12.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu
Ziņo: I. Bodžs
Izskata Finanšu komitejā sagatavoto lēmuma projektu.
Deputāte Mārīte Kotāne izsaka priekšlikumu iekļaut atsavināmo īpašumu sarakstā
pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr. 42, Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā,
Madonas rajonā. Priekšlikums tiek pieņemts.
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma” 3. panta
1. daļas 1. punktu, kurā teikts, ka valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu
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var atsavināt, pārdot izsolē, 3. panta 2. daļu, kurā teikts, ka valsts vai pašvaldību
mantas atsavināšanas pamata veids ir mantas pārdošana izsolē, 4. panta 1. daļu, kurā
teikts, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 5. panta 5. daļu, kurā
teikts, ka lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas
veids un 8. panta 2. daļu, kurā teikts, ka atsavināšanai paredzētā pašvaldības
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā
kārtībā, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (27.01.2009., protokols Nr. 1) lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris
Mitjakovs, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Atsavināt atklātā izsolē par latiem pašvaldības nekustamo īpašumu:
dzīvokli Nr. 8 dzīvojamā mājā Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā;
dzīvokli Nr. 16 dzīvojamā mājā Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā;
dzīvokli Nr. 23 dzīvojamā mājā Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā;
dzīvokli Nr. 42 dzīvojamā mājā Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā;
dzīvokli Nr. 1 dzīvojamā mājā Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā,
Madonas rajonā;
dzīvojamo māju „Kokneši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Madonas rajonā.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu organizēt izpilddirektoram Ivaram Bodžam.
3. Izveidot pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Egils Rēvelis, izpilddirektora vietnieks; komisijas locekļi
– Guntis Stalbovs, īpašuma apsaimniekošanas speciālists; Aija Ozoliņa, nodokļu
speciāliste.

13.§
Iesniegumi
Ziņo: M. Gruzītis
13.1. Par Talantu Akadēmijas vadītājas G. Dāvidsones 18.12.2008.
iesniegumu.
Iepazīstas ar Talantu Akadēmijas vadītājas G.Dāvidsones 18.12.2008. iesniegumu
(Reģ. Nr. 1-11/587 no 22.12.2008.) par ceļa izdevumu segšanu Lubānas vidusskolas
skolniekam XXXXXX uz Talantu Akadēmijas mācībām Rīgā. Saskaņā ar Izglītības,
kultūras un sporta komitejas sēdes (15.01.2009., protokols Nr. 1), Finanšu komitejas
sēdes (27.01.2009., protokols Nr. 1) lēmumiem,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris
Mitjakovs, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav,
n o l e m j:

13

Apmaksāt ceļa izdevumus Lubānas vidusskolas audzēknim XXXXXX uz mācībām
Rīgā Talantu Akadēmijā no 2009. gada budžetā Lubānas vidusskolai paredzētajiem
līdzekļiem.
13.2. Par deputātes I. Akmenes 12.01.2009. iesniegumu.
Iepazīstas ar Lubānas novada deputātes Ingrīdas Akmenes iesniegumu par atlīdzību
ilggadīgajam Visagala kapsētas uzraugam Arnoldam Rūdolfam Bodniekam.
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (27.01.2009., protokols Nr. 1) lēmumu,
atklāti balsojot ar 12 balsīm – „PAR” (Vilnis Strautiņš, Artūrs Kuncis, Irēna Kozlova,
Mārīte Kotāne, Guntis Stalbovs, Ingrīda Akmene, Aivars Kaļinovskis, Juris
Mitjakovs, Miķelis Gruzītis, Aivars Evelons, Tālis Salenieks, Anita Slucka), „PRET”
– nav, „ATTURAS” – nav,
nolemj:
Piešķirt Arnoldam Rūdolfam Bodniekam no 2009. gada budžeta teritorijas uzturēšanai
un attīstībai paredzētajiem līdzekļiem, dāvanu Ls 160,- (viens simts sešdesmit lati)
apmērā par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Visagala kapos.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs
Sēdes protokolists

Miķelis Gruzītis
Diāna Krieva

14

