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DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Lubānā

2014.gada 26.jūnijā

Nr. 6

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.10
Sēdi vada –
Protokolē –
Piedalās –
Deputāti:

Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Līga ŠPUNE,
Iveta PEILĀNE,
Rudīte KOLĀTE,
Ilgonis LOSĀNS,
Lana KUNCE,
Guntis KLIKUČS.

Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,
pašvaldības galvenā grāmatvede; Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības
juriskonsults; Aija OZOLIĥA, nekustamo īpašumu speciāliste.
Nepiedalās –
Deputāti:
Laila OZOLIĥA, Aigars NOVIKS (aizĦemti pamatdarbā).
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm.
2. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu N.L. bezstrīda
kārtībā.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Čonkas”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, un īpašuma sadalīšanu.
4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Vidzemes plānošanas reăionu par novada
uzĦēmēju dalības nodrošināšanu vienotā Vidzemes stendā izstādē “Riga Food
2014” Rīgā.
5. Par domes deputātu komandējumu uz Vaiji Vācijā no 2014.gada 14.jūlija līdz
21.jūlijam.
6. Par dalību aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.
7. Par papildus finansējuma piešėiršanu objektā “Novadgrāvju tīrīšana Lubānas
pilsētā”.
8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu D.P.
9. Par pretendentu atlasi uz Lubānas vidusskolas direktora amata vietu.
10. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas pašvērtējuma ziĦojumu.
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11. Par grozījumiem 2014.gada budžetā.
12. Par domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka atvaĜinājumu.
1.§
PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, I.Peilāne)
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu un dalību
pasākumos starplaikā starp domes sēdēm.
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā
neiekĜautajiem jautājumiem.
Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par pašvaldības darbību starplaikā starp
domes sēdēm.
(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)
2.§
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU
PIEDZIĥU N.L. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par
nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā N.L.. Izvērtējot
Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka Madonas
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2010.gada 30.novembrī nostiprināts nekustamais
īpašums xxx, nodalījuma (folijas) Nr.10000059920. Nekustamā īpašuma nodokĜa
parāds par zemi xxx, N.L. nav pilnā apmērā samaksāts par 2011.gadu un uz
2014.gada 26.jūniju nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 72,65 EUR apmērā, kur
53,54 EUR ir pamatparāds, 19,11 EUR ir nokavējuma nauda.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daĜa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaĦā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokĜiem un nodevām” un „Administratīvā
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma
„Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta pirmās daĜas 2.punktā ir teikts, ka nodokĜa
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiĦā un pilnā apmērā nomaksāt
nodokĜus un nodevas; 26.panta pirmajā daĜā ir paredzēts, ka nodokĜu maksājumus
atbilstoši dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēėinātos nodokĜu maksājumus
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokĜu likumos vai citos normatīvajos aktos
noteiktajā termiĦā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par
nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu bezstrīda kārtībā nodokĜu administrācija
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu
piedziĦu. Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 26.panta septītās daĜas 2.punkts
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu ir izpildu dokuments,
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaĦā ar „Civilprocesa likumu” un
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokĜu maksājumu piedziĦu. „Administratīvā
procesa likuma” 364.panta pirmā daĜa 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
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summu piedziĦu. SaskaĦā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daĜu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākĜu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kĜuvis 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 daĜu, saskaĦā ar likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta
pirmās daĜas 2.punktu, 26.panta pirmo daĜu un septītās daĜas 2.punktu, vadoties no
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daĜas 1.punkta un 3.punkta,
360.panta pirmās daĜas, 364.panta pirmās daĜas, 366.panta un 367.panta, Ħemot vērā
Finanšu un Attīstības komitejas 19.06.2014. sēdes (Protokols Nr.6, 10.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Uzlikt par pienākumu N.L. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa
parādu, kopā 72,65 EUR (septiĦdesmit divi euro un sešdesmit pieci centi)
apmērā, kur 53,54 EUR ir pamatparāds, 19,11 EUR ir nokavējuma nauda, par
īpašumā bijušo zemi xxx, par 2011.gadu viena mēneša laikā no šī administratīvā
akta spēkā stāšanās dienas.
2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no N.L. par labu Lubānas novada pašvaldībai
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu par
īpašumā bijušo zemi xxx, kopā 72,65 EUR apmērā, kur 53,54 EUR ir
pamatparāds, 19,11 EUR ir nokavējuma nauda, piedziĦu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekĜiem un viĦam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi:
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saĦemšanas dienas.
(Pielikumā Nr.2 – izvērsts lēmums - izpildrīkojums (administratīvais akts); izsūtīto
brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas; izsūtītā
maksāšanas paziĦojuma izdruka; konta pārskats; zemesgrāmatas izdruka uz 10
lapām.)
3.§
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA APSTIPRINĀŠANU
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „ČONKAS”, INDRĀNU PAGASTĀ,
LUBĀNAS NOVADĀ, UN ĪPAŠUMA SADALĪŠANU
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Čonkas”, Indrānu
pag., Lubānas nov., un īpašuma sadalīšanu. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības
domes rīcībā esošo informāciju, KONSTATĒ: pašvaldībā ir saĦemts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā – SIA) „AMETRS”, juridiskā adrese: Krasta iela
6, Balvu stacija, Kubulu pag., Balvu nov., valdes locekles Irēnas Leimanes, 2014.gada
16.jūnija iesniegums ar Nr.1-2/308 (Reă. 18.06.2014., Nr.2.05/83) par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Čonkas”, Indrānu pag., Lubānas
nov. Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000525089 2013.gada 9.decembrī nostiprināts nekustamais
īpašums „Čonkas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības
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48,3 ha kopplatībā un dzīvojamās mājas. SaskaĦā ar 2014.gada 6.februāra iesniegumu
īpašnieki vēlas sadalīt īpašumu divos atsevišėos īpašumos, atdalāmā platība aptuveni
18,0 ha. Ar Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2014.gada 27.februāra lēmumu,
protokols Nr.2, 5.§, pieĦemts lēmums izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma „Čonkas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanai un izdoti īpašuma sadales
nosacījumi.
„Zemes ierīcības likuma” 19.panta otrā daĜa nosaka, ka zemes ierīcības projektu
apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, MK noteikumu Nr.867
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7.punktā un 9.8.punktā teikts, ka
zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā un vietējā pašvaldība izdod
administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, to pašu noteikumu
31.punktā teikts - ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu
par adreses vai nosaukuma piešėiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērėu
noteikšanu vai maiĦu. Vadoties no Lubānas novada pašvaldības domes 2013.gada
25.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
atdalāmais zemesgabals atrodas lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas zemēs,
plānojums pieĜauj zemesgabalu sadali, ar nosacījumu, ka minimālā jaunveidojamā
zemes vienības platība ir lielāka par 1,0 ha.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākĜus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19.panta otrās daĜas,
pamatojoties uz MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 9.7.punktu un 9.8.punktu, 31.punktu, vadoties no Lubānas novada
pašvaldības domes 2013.gada 25.aprīĜa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”, iepazīstoties ar SIA „AMETRS” izstrādāto
zemes ierīcības projekta lietu, Ħemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 19.06.2014.
sēdes (Protokols Nr.6, 11.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Apstiprināt SIA „AMETRS” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Čonkas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs
īpašumam: 7058-011-0039, kopplatība – 48,3 ha, sadalīšanai.
2. Sadalīt nekustamo īpašumu „Čonkas”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
kadastra numurs īpašumam: 7058-013-0025, divos atsevišėos īpašumos:
jauna nekustamā īpašuma veidošanai, saskaĦā ar izstrādāto zemes
ierīcības projektu, atdalīt zemesgabalu ar platību 16,0 ha, atdalītajam
zemesgabalam piešėirt nosaukumu: „Čonku mežs”, noteikt zemes lietošanas
mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods:
0201);
paliekošajam nekustamajam īpašumam ar platību – 32,3 ha, saglabāt
esošo nosaukumu „Čonkas”, kā arī zemes vienībai un ēkām, kas atrodas uz
zemes gabala, saglabāt esošo adresi: „Čonkas”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods: 0101);
3. Veicot zemes gabalu instrumentālo uzmērīšanu, platības var tikt
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precizētas.
(Pielikumā Nr.3 – izvērsts lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas. SIA „AMETRS”
valdes locekles I.Leimanes iesniegums glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā,
2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.2.05/83 „SaĦemtie dokumenti par
pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas, koordinācijas, pārraudzības,
darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas jautājumiem, saĦemto dokumentu
reăistrs, reăistrs)”; zemes ierīcības projekta lieta glabājas Lubānas novada
pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.4.11 „Nekustamo
īpašumu zemes ierīcības projekti zemes ierīcības projektu saraksts”.)
4.§
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU AR VIDZEMES PLĀNOŠANAS
REĂIONU PAR NOVADA UZĥĒMĒJU DALĪBAS NODROŠINĀŠANU
VIENOTĀ VIDZEMES STENDĀ IZSTĀDĒ “RIGA FOOD 2014” RĪGĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē par izstādi „Riga Food 2014”, kura
norisināsies no 4. līdz 7.septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ėīpsalas ielā 8,
Ėīpsalā, Rīgā. Jau otro gadu Latvijas uzĦēmumi būs pārstāvēti ne tikai atsevišėos
uzĦēmumu stendos, bet arī četros Latvijas reăionu – Latgales, Kurzemes, Vidzemes
un Zemgales kopstendos, kuri šogad būs divreiz lielāki nekā pagājušajā gadā - 120 m2
+ 120 m2. Pasākuma mērėis - veicināt Vidzemes reăiona mājražotāju un sīkražotāju
atpazīstamību, sniegt atbalstu mazo ražotāju mārketinga pasākumiem, lai nostiprinātu
viĦu pozīciju tirgū un meklētu jaunas tirgus nišas. Izdevumi, kuri Vidzemes
plānošanas reăionam rodas izstādes nodrošināšanai, apmaksā pašvaldības,
pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu. Dalībnieku nokĜūšana izstādes norises
vietā, izmaksas par aukstuma vitrīnām un citu aprīkojumu, kas nepieciešams
dalībniekam izstādē, sedz izstādes dalībnieki.
No Lubānas novada šobrīd gatavību piedalīties izstādē izteikuši divi ražotāji.
Lai sniegtu atbalstu uzĦēmējdarbībai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 10) daĜu, kur noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu, Ħemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 19.06.2014.
sēdes (Protokols Nr.6, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reăionu par novada
uzĦēmēju dalības nodrošināšanu vienotā Vidzemes stendā izstādē “Riga
Food 2014”.
2. Nodrošināt finansējumu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā
izdevumu segšanai izstādes nodrošināšanai no nesadalītajiem finanšu
līdzekĜiem pašvaldības budžetā.
5.§
PAR DOMES DEPUTĀTU KOMANDĒJUMU UZ VAIJI VĀCIJĀ NO
2014.GADA 14.JŪLIJA LĪDZ 21.JŪLIJAM
(ZiĦo: T.Salenieks)
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Lai turpinātu Lubānas novada pašvaldības starptautiskās sadarbības tradīcijas ar
Vaijes pašvaldību Vācijā un sakarā ar Vaijes pagasta dibināšanas četrdesmito
gadadienu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Valsts un pašvaldību
institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 6.un 7.daĜu, Ħemot vērā Finanšu un
Attīstības komitejas 19.06.2014. sēdes (Protokols Nr.6, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Komandēt Lubānas novada domes deputātes Lanu Kunci un Lailu OzoliĦu
uz Lubānas novada sadraudzības pašvaldību Vaiji Vācijā no 2014. gada 14.
līdz 21. jūlijam.
2. Izmaksāt dienas naudu 30% apmērā atbilstoši MK noteikumiem Nr.969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un
apmaksāt ceĜa un citus ar komandējumu saistītos izdevumus pēc SIA
“RIPO” piestādītā rēėina 650 EUR (seši simti piecdesmit euro) apmērā.
6.§
PAR DALĪBU AKTIVITĀTĒ „PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU
ATTĪSTĪBA”
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pašvaldība ir saĦēmusi Valsts reăionālās attīstības aăentūras uzaicinājumu iesniegt
projekta iesniegumu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.
prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2. pasākuma
"IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.2.aktivitātes „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība” ietvaros. Aktivitātes mērėis ir paaugstināt piekĜuves iespējas
internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekĜuvi publiskās
pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un
informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekĜaušanos sabiedrības sociālajos,
ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viĦu dzīves kvalitāti. Projekta
atbalstāmās darbības ir jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana un esošu
publisko interneta pieejas punktu pilnveidošana. Pieejamais Eiropas Reăionālās
attīstības fonda finansējums ir 10516 EUR, kas nepārsniedz 85 procentus no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām. ĥemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas
19.06.2014. sēdes (Protokols Nr.6, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Sagatavot un iesniegt darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" 3.2.2.2. aktivitātē "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā”
iesniegumu.
2. Nodrošināt nacionālo publisko finansējumu no pašvaldības budžeta 1856
EUR (viens tūkstotis astoĦi simti piecdesmit seši euro) apmērā.
3. Projektu īstenot līdz 2015. gada 30. jūnijam.
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7.§
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU OBJEKTĀ
“NOVADGRĀVJU TĪRĪŠANA LUBĀNAS PILSĒTĀ”
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pašvaldības iepirkuma LNP2014/7 „Novadgrāvju tīrīšana Lubānas pilsētā” rezultātā
saĦemtas vienīgā pretendenta SIA „MTE” būvniecības darbu tāmes Meirānu un
Baložu ielas novadgrāvju tīrīšanas darbiem par kopējo summu 12 241,92 EUR.
2014.gada pašvaldības budžetā šiem darbiem paredzēti 8 717 EUR, kas ir par 3 525
EUR mazāk nekā nepieciešams, t.sk.:
Objekts
paredzēts budžetā
būvniecības tāmēs
starpība
Meirānu iela
6 690
8 729
-2 039
Baložu iela
2 027
3 513
-1 486
Kopā
8 717
12 242
-3 525
ĥemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 19.06.2014. sēdes (Protokols Nr.6, 5.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Paredzēt papildus finansējumu 3 525 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit
pieci euro) apmērā Meirānu un Baložu ielas novadgrāvju tīrīšanas darbiem no
2014.gada budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekĜiem.
8.§
PAR DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS ANULĒŠANU D.P.
(ZiĦo: A.KĜaviĦš)
2014.gada 16.maijā Lubānas novada pašvaldība saĦēma S.P. iesniegumu
(Reă.Nr.2.11/68), kurā lūdz anulēt ziĦas par deklarēto dzīvesvietu D.P.. Iesniegumā
S.P. norāda, ka D.P. xxx, piedeklarējies bez īpašnieku atĜaujas. Tā ka D.P. Lubānas
novada pašvaldība ir nodrošinājusi ar citu dzīvojamo platību, lūdz izdeklarēt no xxx.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta
administratīvā lieta.
SaskaĦā ar „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 1., 3.pantu, 11.pantu, 12.panta 1.daĜu,
„Administratīvā procesa likuma” 59.panta 1. un 2.daĜu, 63.panta 1.daĜas 1.punktu,
Ħemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 19.06.2014. sēdes (Protokols Nr.6, 6.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Anulēt ziĦas par D.P., personas kods: xxx, deklarēto dzīvesvietu xxx.
(Pielikumā Nr.4 – izvērsts lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām.)
9.§
PAR PRETENDENTU ATLASI UZ LUBĀNAS VIDUSSKOLAS DIREKTORA
AMATA VIETU
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Peilāne)
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Izskata atklāta konkursa uz vakanto amatu „Lubānas vidusskolas direktors” nolikuma
projektu un pielikumus pie nolikuma. ĥemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus
grozījumiem nolikuma projektā un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 18.06.2014. sēdes (Protokols Nr.6, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Lubānas vidusskolas direktora
amatu.
2. Apstiprināt Atklāta konkursa nolikumu uz vakanto amatu „Lubānas
vidusskolas direktors”.
3. Izvirzīt darbam atklātā konkursa komisijā: Tāli Salenieku, Lubānas novada
domes priekšsēdētāju; Ivaru Bodžu, pašvaldības izpilddirektoru; Anitu
Slucku, pašvaldības izglītības darba speciālisti; Andri KĜaviĦu, pašvaldības
juriskonsultu; Rudīti Kolāti, deputāti, Lubānas Mākslas skolas direktori.
(Pielikumā Nr.5 – Nolikums Nr.2 - Atklāta konkursa nolikums uz vakanto amatu
„Lubānas vidusskolas direktors” ar pielikumiem uz 5 lapām.)
10.§
PAR MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMU
(ZiĦo: L.Kunce)
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 18.06.2014.
sēdes (Protokols Nr.6, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
SaskaĦot Meirānu Kalpaka pamatskolas pašvērtējuma ziĦojumu.
(Pielikumā Nr.6 – Meirānu Kalpaka pamatskolas pašvērtējuma ziĦojums uz 55
lapām.)
Plkst. 16,00 deputāts Guntis Klikučs sāk darbu domes sēdē.
11.§
PAR GROZĪJUMIEM 2014.GADA BUDŽETĀ
(ZiĦo: I.Logina)
Sakarā ar finansējuma saĦemšanu no nodibinājuma „Vītola fonds”, papildus
finansējuma nepieciešamību estrādes un teritorijas labiekārtošanas darbiem,
saimnieciskās automašīnas neatliekamam remontam, kā arī, Ħemot vērā Finanšu un
Attīstības komitejas 19.06.2014. sēdes (Protokols Nr.6, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
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n o l e m j:
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7
„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.7 “Grozījumi Lubānas novada domes
2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2014.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr.7 „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.7 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3
”Par 2014.gada konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.)
12.§
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TĀěA SALENIEKA ATVAěINĀJUMU
(ZiĦo: T.Salenieks)
Pamatojoties uz 19.06.2014. domes priekšsēdētāja T.Salenieka iesniegumu
(Reă.Nr.2.11/98), Ħemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 19.06.2014. sēdes
(Protokols Nr.6, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Piešėirt Lubānas novada domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo
daĜēju atvaĜinājumu 3 (trīs) kalendāras nedēĜas sākot no 2014.gada 14.jūlija
līdz 3.augustam par nostrādāto laiku no 01.08.2013. - 31.07.2014. SaskaĦā ar
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta 4.daĜas 8.punktu, 2014.gada pašvaldības noteiktā algu fonda
ietvaros izmaksāt atvaĜinājuma pabalstu 30% apmērā no mēnešalgas.
2. AtvaĜinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības
kredītiestādēs un Valsts kasē.
3. Domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei domes priekšsēdētāja
atvaĜinājuma laikā noteikt darba samaksu 5,86 EUR (pieci euro, 86 centi)
stundā par nostrādāto laiku.
Sēdi slēdz plkst. 17,00.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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