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    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 

2014.gada 25.septembrī                                                                                 Nr. 10 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Iveta PEILĀNE, novada domes priekšsēdētāja vietniece. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Līga ŠPUNE, 

                           Tālis SALENIEKS, 

                           Rudīte KOLĀTE, 

                           Lana KUNCE, 

                           Guntis KLIKUČS, 

                           Laila OZOLIŅA. 

Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Aija OZOLIŅA,  

                          nekustamā īpašuma speciāliste, Andris KĻAVIŅŠ, pašvaldības  

                          juriskonsults. 

Nepiedalās –  

Deputāti, Aigars NOVIKS, Ilgonis LOSĀNS (aizņemti tiešajā darbā). 

 

     Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietniece Iveta PEILĀNE atklāj domes sēdi 

un ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar 14.jautājumu „Par transporta 

izdevumu segšanu Lubānas Mākslas skolas audzēkņiem”.  

Deputāti vienojas par sekojošu DARBA KĀRTĪBU: 

1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 

2. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu piedziņu no Jāzepa Stepāna bezstrīda kārtībā. 

3. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no Vijas Sarkanes 

bezstrīda kārtībā. 

4. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no Jāņa Šnitkina 

bezstrīda kārtībā. 

5. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no Arņa Jeduša 

bezstrīda kārtībā. 

6. Par domes 2012.gada 31.maija lēmuma (Protokols Nr.5, 2.§, 1.p) atcelšanu un 

nekustamā īpašuma „Apkaļņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu. 

7. Par adreses „Rindas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, maiņu uz „Rindas 2”, 

Indrānu pagasts, Lubānas novads. 

mailto:pasts@lubana.lv


2 

 

8. Par speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda līdzekļu izlietojuma vidējā termiņa 

programmas 2014. -2016.gadam apstiprināšanu. 

9. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos       

noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”. 

10. Par maksas izcenojuma noteikšanu pastkaršu par Lubānas novadu pārdošanai 

Tūrisma un vēsturiskā mantojuma centrā. 

11. Par Janīnas Madalānes 07.07.2014. iesniegumu. 

12. Par izmaiņām „Nolikuma par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām 

Lubānas novada pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, 

pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts””. 

13. Par grozījumiem 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.1 “Par minimālo un 

maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības 

iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoģiskās 

korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās”. 

14. Par transporta izdevumu segšanu Lubānas Mākslas skolas audzēkņiem. 

 

1.§ 

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 

Ziņo: T.Salenieks, I.Peilāne, I.Bodžs 

 

     Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu starplaikā 

starp domes sēdēm: 

- 10.09.2014.  Rīgā  - Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, 

LPS domes sēde; 

- 16.09.2014.  LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde; 

- 17.09.2014.  Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta ūdens tūrisma centrs 

BĀKA un VARAM rīkotā sanāksme; 

- 18.09.2014.  Madonā – Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās 

būvvaldes sanāksme; 

- 19.09.2014.  tikšanās ar Dzērvenītes ielas iedzīvotājiem Lubānā. 

Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 

neiekļautajiem jautājumiem.  

Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziņo par pašvaldības darbību starplaikā starp 

domes sēdēm. 

(Pielikumā Nr.1a – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)  

Par šo jautājumu deputāti nebalso, bet informāciju pieņem zināšanai. 

 

2.§ 

PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 

MAKSĀJUMU PIEDZIŅU NO JĀZEPA STEPĀNA BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 

Ziņo: A.Ozoliņa 

 

     Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāzepa Stepāna bezstrīda kārtībā. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2001.gada 10.decembrī nostiprināts 

nekustamais īpašums „Melnozoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 

Nr.100000045959 uz pašvaldības vārda. Par dzīvojamo telpu „Melnozoli” - 2, 

Indrānu pag., noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4 2002.gada 15.februārī. 
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     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli „Melnozoli” - 2, Indrānu 

pag., Lubānas nov., Jāzepam Stepānam nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu 

no 2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiņu) un uz 

2014.gada 25.septembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 47,69 EUR apmērā, 

kur 33,75 EUR ir pamatparāds, 13,94 EUR ir nokavējuma nauda.  

     Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā”. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto 

nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 

bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un „Administratīvā 

procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai”. Likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir teikts, ka „nodokļa 

maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 

nodokļus un nodevas”; 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka „nodokļu maksājumus 

atbilstoši (..) dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēķinātos nodokļu 

maksājumus (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, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu”. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

septītās daļas 2.punkts nosaka, ka „lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaņā ar 

„Civilprocesa likumu” un pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”. „Administratīvā procesa likuma” 364.panta pirmā daļa nosaka, ka 

„administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksas uzliek adresātam”, un 366.pantā 

teikts, ka „administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu 

naudas summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu”. Saskaņā ar „Administratīvā procesa 

likuma” 360.panta pirmo daļu „administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds 

apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis neapstrīdams un 

līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. 

     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 22.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 1.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Uzlikt par pienākumu Jāzepam Stepānam nomaksāt nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, kopā 47,69 EUR (četrdesmit septiņi euro un sešdesmit 

deviņi centi) apmērā, kur 33,75 EUR ir pamatparāds, 13,94 EUR ir nokavējuma 

nauda, par zemi un mājokli „Melnozoli” - 2, Indrānu pag., Lubānas nov., par 

laika periodu no 2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 

3.maksāšanas termiņu) viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā 

stāšanās dienas. 
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2. Ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds netiek nomaksāts viena mēneša 

laikā, piedzīt bezstrīda kārtībā no Jāzepa Stepāna par labu Lubānas novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par zemi un mājokli „Melnozoli” - 2, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā 

47,69 EUR apmērā, kur 33,75 EUR ir pamatparāds, 13,94 EUR 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 nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 

lēmuma izraksta – administratīvā akta – saņemšanas dienas. 

(Pielikumā Nr.1 – Izvērsts lēmums - izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 lapām. 

Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokļa maksājumiem kopijas, 

izsūtīto maksāšanas paziņojumu izdrukas, kontu pārskati, Zemesgrāmatas izdruka, 

dzīvojamās telpas īres līguma kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 

2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 “Finanšu un attīstības komitejas sēžu 

protokoli ar pielikumiem.”, Protokols Nr.9.)  

 

3.§ 

PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMU 

PIEDZIŅU NO VIJAS SARKANES BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 

Ziņo: A.Ozoliņa 

 

     Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Vijas Sarkanes bezstrīda kārtībā. 

     Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2001.gada 2.jūlijā nostiprināts 

nekustamais īpašums „Moroza”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 

Nr.100000008812 uz pašvaldības vārda. Par dzīvojamo telpu „Moroza” - 4, Indrānu 

pag., noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.12 2002.gada 23.aprīlī. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli „Moroza” - 4, Indrānu 

pag., Lubānas nov., Vijai Sarkanei nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 

2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiņu) un uz 

2014.gada 25.septembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 25,92 EUR apmērā, 

kur 17,42 EUR ir pamatparāds, 8,50 EUR ir nokavējuma nauda.  

     Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā”. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto 

nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 

bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un „Administratīvā 

procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai”. Likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir teikts, ka „nodokļa 

maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 

nodokļus un nodevas”; 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka „nodokļu maksājumus 

atbilstoši (..) dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēķinātos nodokļu 

maksājumus (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, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu”. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 
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septītās daļas 2.punkts nosaka, ka „lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaņā ar 

„Civilprocesa likumu” un pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”. „Administratīvā procesa likuma” 364.panta pirmā daļa nosaka, ka 

„administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksas uzliek adresātam”, un 366.pantā 

teikts, ka „administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu 

naudas summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu”. Saskaņā ar „Administratīvā procesa 

likuma” 360.panta pirmo daļu „administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds 

apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis neapstrīdams un 

līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. 

     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 22.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 2.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Uzlikt par pienākumu Vijai Sarkanei nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, kopā 25,92 EUR (divdesmit pieci euro un deviņdesmit divi 

centi) apmērā, kur 17,42 EUR ir pamatparāds, 8,50 EUR ir nokavējuma nauda, 

par zemi un mājokli „Moroza” - 4, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika 

periodu no 2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas 

termiņu) viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds netiek nomaksāts viena mēneša 

laikā, piedzīt bezstrīda kārtībā no Vijas Sarkanes par labu Lubānas novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par zemi un mājokli „Moroza” - 4, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā 

25,92 EUR apmērā, kur 17,42 EUR ir pamatparāds, 8,50 EUR ir nokavējuma 

nauda, piedziņu vēršot uz parādnieces naudas līdzekļiem un viņai 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 nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 

lēmuma izraksta – administratīvā akta – saņemšanas dienas. 

(Pielikumā Nr.2 – Izvērsts lēmums - izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 lapām. 

Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokļa maksājumiem kopijas, 

izsūtīto maksāšanas paziņojumu izdrukas, kontu pārskati, Zemesgrāmatas izdruka, 

dzīvojamās telpas īres līguma kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 

2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 “Finanšu un attīstības komitejas sēžu 

protokoli ar pielikumiem.”, Protokols Nr.9.)  
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4.§ 

PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMU 

PIEDZIŅU NO JĀŅA ŠNITKINA BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 

Ziņo: A.Ozoliņa 

 

     Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Jāņa Šnitkina bezstrīda kārtībā. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2001.gada 2.jūlijā nostiprināts 

nekustamais īpašums „Moroza”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 

Nr.100000008812 uz pašvaldības vārda. Par dzīvojamo telpu „Moroza” - 3, Indrānu 

pag., noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.13 2002.gada 23.aprīlī. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli „Moroza” - 1, Indrānu 

pag., Lubānas nov., Jānim Šnitkinam nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 

2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiņu) un uz 

2014.gada 25.septembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 36,45 EUR apmērā, 

kur 24,10 EUR ir pamatparāds, 12,35 EUR ir nokavējuma nauda.  

     Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā”. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto 

nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 

bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un „Administratīvā 

procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai”. Likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir teikts, ka „nodokļa 

maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 

nodokļus un nodevas”; 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka „nodokļu maksājumus 

atbilstoši (..) dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēķinātos nodokļu 

maksājumus (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, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu”. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

septītās daļas 2.punkts nosaka, ka „lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaņā ar 

„Civilprocesa likumu” un pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”. „Administratīvā procesa likuma” 364.panta pirmā daļa nosaka, ka 

„administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksas uzliek adresātam”, un 366.pantā 

teikts, ka „administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu 

naudas summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu”. Saskaņā ar „Administratīvā procesa 

likuma” 360.panta pirmo daļu „administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds 

apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis neapstrīdams un 

līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. 

     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 
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„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 22.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 3.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Uzlikt par pienākumu Jānim Šnitkinam nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, kopā 36,45 EUR (trīsdesmit seši euro un četrdesmit pieci centi) 

apmērā, kur 24,10 EUR ir pamatparāds, 12,35 EUR ir nokavējuma nauda, par 

zemi un mājokli „Moroza” - 3, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu 

no 2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiņu) 

viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds netiek nomaksāts viena mēneša 

laikā, piedzīt bezstrīda kārtībā no Jāņa Šnitkina par labu Lubānas novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par zemi un mājokli „Moroza” - 3, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā 

36,45 EUR apmērā, kur 24,10 EUR ir pamatparāds, 12,35 EUR 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 nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 

lēmuma izraksta – administratīvā akta – saņemšanas dienas. 

(Pielikumā Nr.3 – Izvērsts lēmums - izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 lapām. 

Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokļa maksājumiem kopijas, 

izsūtīto maksāšanas paziņojumu izdrukas, kontu pārskati, Zemesgrāmatas izdruka, 

dzīvojamās telpas īres līguma kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 

2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 “Finanšu un attīstības komitejas sēžu 

protokoli ar pielikumiem.”, Protokols Nr.9.)  

 

5.§ 

PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMU 

PIEDZIŅU NO ARŅA JEDUŠA BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 

Ziņo: A.Ozoliņa 

 

     Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Arņa Jeduša bezstrīda kārtībā. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2001.gada 2.jūlijā nostiprināts 

nekustamais īpašums „Moroza”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma (folijas) 

Nr.100000008812 uz pašvaldības vārda. Par dzīvojamo telpu „Moroza” - 9, Indrānu 

pag., noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.16 2002.gada 23.aprīlī. 

     Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli „Moroza” - 9, Indrānu 

pag., Lubānas nov., Arnim Jedušam nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 

2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiņu) un uz 

2014.gada 25.septembri nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 37,77 EUR apmērā, 

kur 27,49 EUR ir pamatparāds, 10,28 EUR ir nokavējuma nauda.  
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     Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 

„nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 

noteiktajā laikā”. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto 

nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 

bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un „Administratīvā 

procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai”. Likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir teikts, ka „nodokļa 

maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt 

nodokļus un nodevas”; 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka „nodokļu maksājumus 

atbilstoši (..) dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēķinātos nodokļu 

maksājumus (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, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu”. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 

septītās daļas 2.punkts nosaka, ka „lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaņā ar 

„Civilprocesa likumu” un pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”. „Administratīvā procesa likuma” 364.panta pirmās daļa nosaka, ka 

„administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksas uzliek adresātam”, un 366.pantā 

teikts, ka „administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu 

naudas summu, izpilda uz izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma 

noteikumus par naudas summu piedziņu”. Saskaņā ar „Administratīvā procesa 

likuma” 360.panta pirmo daļu „administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds 

apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis neapstrīdams un 

līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi”. 

     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 22.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 4.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Uzlikt par pienākumu Arnim Jedušam nomaksāt nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, kopā 37,77 EUR (trīsdesmit septiņi euro un septiņdesmit 

septiņi centi) apmērā, kur 27,49 EUR ir pamatparāds, 10,28 EUR ir nokavējuma 

nauda, par zemi un mājokli „Moroza” - 9, Indrānu pag., Lubānas nov., par 

laika periodu no 2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 

3.maksāšanas termiņu) viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā 

stāšanās dienas. 

2. Ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds netiek nomaksāts viena mēneša 

laikā, piedzīt bezstrīda kārtībā no Arņa Jeduša par labu Lubānas novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 

naudu par zemi un mājokli „Moroza” - 9, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā 

37,77 EUR apmērā, kur 27,49 EUR ir pamatparāds, 10,28 EUR ir nokavējuma 
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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 nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes 

lēmuma izraksta – administratīvā akta – saņemšanas dienas. 

(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums - izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2 lapām. 

Izsūtīto brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokļa maksājumiem kopijas, 

izsūtīto maksāšanas paziņojumu izdrukas, kontu pārskati, Zemesgrāmatas izdruka, 

dzīvojamās telpas īres līguma kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 

2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 “Finanšu un attīstības komitejas sēžu 

protokoli ar pielikumiem.”, Protokols Nr.9.)  

 

6.§ 

PAR DOMES 2012.GADA 31.MAIJA LĒMUMA (PROTOKOLS Nr.5, 2.§, 1.p) 

ATCELŠANU UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „APKAĻŅI”, INDRĀNU PAGASTS, 

LUBĀNAS NOVADS, SADALĪŠANU 

Ziņo: A.Ozoliņa 

      

     Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

Intas Gaudinskas 2014.gada 5.septembra iesniegumu (Reģ.Nr.2.09/31) par Lubānas 

novada pašvaldības domes sēdes lēmuma atcelšanu un nekustamā īpašuma „Apkaļņi”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu 

piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

     Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000222426 2014.gada 12.augustā nostiprināts nekustamais 

īpašums „Apkaļņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no trijām zemes vienībām 

26,3 ha kopplatībā. Saskaņā ar iesniegumu vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos 

atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienību ar platību 2,7 ha, īpašuma sadalīšanai nav 

nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek atdalīta viena, atsevišķa zemes 

vienība. 

     Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.panta 

pirmajā daļā teikts, ka „sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo 

īpašumu”, 19.panta pirmajā daļā teikts, ka „pamatojoties uz kadastra subjekta 

iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma 

objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos”, 1.panta 14.punktā teikts, ka 

„nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam 

lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese”, 84.pantā teikts, ka „ziņas, kas 

nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam 

sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks, .. ziņas sniedz dokumenta veidā”; Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.punktā teikts, ka „lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes 

vienība vai zemes vienības daļa”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu 

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

46.1.punktā teikts, ka „nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē ja 

no Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma atdala vienu vai 

vairākus nekustamā īpašuma objektus”, savukārt saskaņā ar šo noteikumu 47.punktu 
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„lai nekustamo īpašumu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, ierosinātājs 

iesniegumam pievieno vietējās pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma 

nosaukumu”, 71.2. punktā teikts, ka „kadastra datus par zemes vienību Kadastra 

informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz vietējās pašvaldības vai valsts 

institūcijas ziņām par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu”. 

     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, ņemot 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 un 

Finanšu un attīstības komitejas 22.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 5.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Atcelt Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 31.maija domes sēdes 

lēmumu, protokols Nr.5, 2.§ 1.p., par nekustamā īpašuma „Apkaļņi” sadalīšanu 

un nosaukumu piešķiršanu. 

2. Sadalīt nekustamo īpašumu „Apkaļņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

kadastra numurs īpašumam: 7058-012-0052, divos atsevišķos īpašumos: 

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-012-0053, platība – 2,7 ha, atdalītajam zemes gabalam 

piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Apkaļņi 1”, Indrānu pag., Lubānas 

nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);  

paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no divām zemes 

vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-012-0052, platība – 

22,0 ha, un 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-012-0054, platība – 

1,6 ha, noteikt zemes  lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), nekustamajam īpašumam saglabāt 

nosaukumu „Apkaļņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums (administratīvais akts) un grafiskais pielikums uz 3 

lapām. I.Gaudinskas iesniegums un dokumenti pie tā glabājas Lubānas novada 

pašvaldības arhīvā 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.2.09 “Fizisko personu 

iesniegumi, sūdzības par nopietniem trūkumiem un atbildes uz iesniegumiem 

dokumentu reģistrs”, Nr.31.)  
 

7.§ 

PAR ADRESES „RINDAS”, INDRĀNU PAGASTS, LUBĀNAS NOVADS, 

MAIŅU UZ „RINDAS 2”, INDRĀNU PAGASTS, LUBĀNAS NOVADS 

Ziņo: A.Ozoliņa 

 



11 

 

     Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo 

jautājumu par adreses maiņu no „Rindas”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Rindas 2”, 

Indrānu pag., Lubānas nov.. 

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

saistītos apstākļus, ņem vērā, ka Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ir divi nekustamie 

īpašumi ar vienādu nosaukumu, saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, 29.punktu un 

2.8.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.09.2014. sēdes (Protokols 

Nr.9, 4.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Mainīt adresi no „Rindas”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Rindas 2”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., adreses kods: 103793643. 
Lēmuma izrakstu (izsniegt) izsūtīt: 

1. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz adresi: Rīgas iela 47, 

Valmiera, LV-4201 (1.eks.); 

2.  nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.). 

 

8.§ 

PAR SPECIĀLĀ BUDŽETA - CEĻU UN IELU FONDA LĪDZEKĻU 

IZLIETOJUMA VIDĒJĀ TERMIŅA PROGRAMMAS 2014.- 2016.GADAM 

APSTIPRINĀŠANU 

Ziņo: I.Bodžs 

 

     Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumu Nr.173 ”Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 

kārtība” 24.punktu, kur teikts, ka pašvaldību speciālo budžetu - ceļu un ielu fondu - 

izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa programmām (trijiem 

gadiem), kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.09.2014. sēdes 

(Protokols Nr.9, 7.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Apstiprināt speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda līdzekļu izlietojuma vidējā 

termiņa programmu 2014. - 2016.gadam. 

2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši pieejamajam 

finansējumam. 

(Pielikumā Nr.6 – Programma uz 1 lapas.)  

 

9.§ 

PAR GROZĪJUMIEM  LUBĀNAS NOVADA DOMES 2014.GADA 30.JANVĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3 „PAR 2014.GADA PAŠVALDĪBAS 

KONSOLIDĒTO BUDŽETU” 

Ziņo: I.Logina 
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     Sakarā ar transfertu saņemšanu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras 

brīvlaikā, papildus finansējuma nepieciešamību nekustamā īpašuma iegādei 

pašvaldības funkciju veikšanai, transporta un teritorijas infrastruktūras labiekārtošanas 

darbiem, informācijas tehnoloģiju speciālista pakalpojumiem un datortehnikas iegādei 

pašvaldības juristam, kā arī grozījumu veikšanu atsevišķu iestāžu izdevumu tāmēs 

atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 22.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 8.§) lēmumu,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 

„Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

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

2.1. Saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Lubānas novada domes 

2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2014.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 

30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības 

konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(Pielikumā Nr.7 – Saistošie noteikumi Nr.9 uz 1 lapas.)  

 

10.§ 

PAR MAKSAS IZCENOJUMA NOTEIKŠANU PASTKARŠU PAR LUBĀNAS 

NOVADU PĀRDOŠANAI TŪRISMA UN VĒSTURISKĀ MANTOJUMA 

CENTRĀ 

Ziņo: I.Peilāne 

 

     Izskata Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālista 

Aigara Novika 17.09.2014. iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/57) par tirdzniecības cenas 

noteikšanu izdotajām Lubānas novada pastkartēm. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 17.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 3.§),  

Finanšu un attīstības komitejas 22.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 9.§) lēmumus,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Noteikt pastkartes par Lubānas novadu pārdošanas cenu 0,15 EUR (nulle euro, 

15 centi) gabalā, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 

centrā.  

11.§ 

PAR JANĪNAS MADALĀNES 07.07.2014. IESNIEGUMU 

Ziņo: A.Kļaviņš, T.Salenieks 
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     Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība) 2014.gada 7.jūlijā saņēma 

Janīnas Madalānes iesniegumu (Reģ.Nr.2.09/22.), kurā viņa izsaka pretenzijas par  

Pašvaldības darbību attiecībā uz „Ozolu” ciemata pievienošanu Lubānas pilsētai, kā 

arī izsaka prasību nekustamo īpašumu „Ozoli 15” Indrānu pagasts, Lubānas novads, 

iecelt atpakaļ no Lubānas pilsētas  uz Indrānu pagasta teritoriju. Jautājums skatīts 

Finanšu un attīstības komitejas 22.09.2014. sēdē (Protokols Nr.9, 10.§, 3.p.).  

     Noklausījusies un izvērtējusi pašvaldības juriskonsulta A.Kļaviņa sniegto 

informāciju, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 

11.panta pirmo daļu, 8.panta 4.punktu, „Administratīvā procesa likuma” 7.pantu, 

13.pantu, ņemot vērā ka, lēmuma pamatā ir ņemts vērā sabiedrības vairākuma 

viedoklis, kā arī ir secināms, ka labums ko iegūst sabiedrība ir lielāks nekā adresāta 

(Janīnas Madalānes) tiesisko interešu ierobežojums, kas iesniegumā minēto 

apsvērumu dēļ nav uzskatāms par būtisku,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Janīnas Madalānes, personas kods: xxx, deklarētā dzīves vieta: xxx, iesniegumā 

minēto prasību nekustamo īpašumu „Ozoli 15” Indrānu pagasts, Lubānas 

novads, (pēc adrešu maiņas Dzērvenītes iela 1, Lubāna, Lubānas novads), iecelt 

atpakaļ no Lubānas pilsētas uz Indrānu pagasta teritoriju, atzīt par nepamatotu. 

(Pielikumā Nr.8 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)  

 

12.§ 

PAR IZMAIŅĀM „NOLIKUMA PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN 

SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 

1.PIELIKUMĀ „LUBĀNAS NOVADA DOMES AMATPERSONU, 

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU DARBINIEKU AMATU 

SARAKSTS”” 

Ziņo: I.Bodžs 

 

     Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziņojumu, pamatojoties uz Finanšu 

un attīstības komitejas 22.09.2014. sēdes (Protokols Nr.9, 11.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes 2009.gada 30.jūlija Nolikuma Nr.5 

„Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas 

novada pašvaldībā” (Protokols Nr.8, 10.§) 1.pielikumā „Lubānas novada domes 

amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu 

saraksts”: 

1. ar 2014.gada 1.oktobri izveidot jaunu amata vienību – ēku un 

apsaimniekojamās teritorijas pārzinis (kods 5153 02) ar amata likmi 1 un 

darba samaksu 400 EUR (četri simti euro) mēnesī; 

2. ar 2014.gada 1.oktobri amata vienībai – gadījuma darbu strādnieks (kods 

9622 01) samazināt amata likmi uz 1. 
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13.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 27.AUGUSTA NOTEIKUMOS Nr.1 “PAR 

MINIMĀLO UN MAKSIMĀLO IZGLĪTOJAMO SKAITU LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES KLASĒS, 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES GRUPĀS, SOCIĀLĀS UN 

PEDAGOĢISKĀS KOREKCIJAS KLASĒS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 

GRUPĀS” 

Ziņo: I.Peilāne 

 

     Noklausās Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes ziņojumu, ka sakarā ar 

skolēnu skaita samazināšanos ir grūtības nokomplektēt grupas ārpusstundu 

nodarbībām saskaņā ar spēkā esošajiem Lubānas novada domes 2009.gada 27.augusta 

Noteikumiem Nr.1 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes 

grupās, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” un  

ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 17.09.2014. 

sēdes (Protokols Nr.9, 2.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes 2009.gada 27.augusta noteikumos 

Nr.1 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes 

grupās, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības 

grupās”:  

1. III sadaļas 9.punktu aiz vārda „informātikā...” papildināt ar vārdiem „un 

sportā 7.- 12.klasēs, ja klasē ir vismaz 16 izglītojamie”. 

2. VI sadaļas 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8.,13.9.,13.10 un 13.13. punktos  

tekstu „8 un vairāk” aizstāt ar „6 un vairāk”. 

3. VI sadaļas 13.11 punktā tekstu „10 un vairāk” aizstāt ar „8 un vairāk”. 

(Pielikumā Nr.9 – Noteikumi Nr.1 ar grozījumiem uz 2 lapām.)  

 

14.§ 

PAR TRANSPORTA IZDEVUMU SEGŠANU LUBĀNAS MĀKSLAS SKOLAS 

AUDZĒKŅIEM 

Ziņo: R.Kolāte 

 

     Izskata Lubānas Mākslas skolas direktores Rudītes Kolātes 08.09.2014. 

iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/118) par ceļa izdevumu apmaksu Lubānas Mākslas 

skolas audzēkņiem maršrutā Meirāni – Lubāna un Lubāna – Meirāni astoņiem 

skolas audzēkņiem, kuri apmeklē mācību stundas Lubānā, lai pilnvērtīgi apgūtu 

mācību programmu Mākslas skolā. 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1.      Kompensēt ceļa izdevumus, kas saistīti ar lauku bērnu nokļūšanu 

Lubānas  Mākslas skolā un atpakaļ 100% apmērā. 
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2.     Līdz 2014.gada 20.oktobrim izstrādāt saistošos noteikumus par braukšanas 

maksas atvieglojumiem. 

(Pielikumā Nr.10 – Iesnieguma kopija uz 1 lapas.)  

 

Sēdi slēdz plkst. 17,00.  

 

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietniece:                              Iveta Peilāne 

 

Sēdes protokolists:                                                                             Diāna Krieva 

 

Parakstīts __________________________________________ 

 

 

 

 


