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DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Lubānā

2014.gada 28.augustā

Nr. 8

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

Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Laila OZOLIĥA,
Aigars NOVIKS,
Iveta PEILĀNE,
Rudīte KOLĀTE,
Ilgonis LOSĀNS,
Lana KUNCE,
Guntis KLIKUČS.

Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors.
Nepiedalās –
Deputāti:
Līga ŠPUNE (aizĦemta tiešajā darbā).
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina izslēgt no sēdes apstiprinātās darba
kārtības kā nesagatavotus jautājumus „Par Medību koordinācijas komisijas
izveidošanu” un „Par kredīta Ħemšanu projekta „Pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija Skolas un Brīvības ielās, Lubāna, Lubānas novads” realizācijai” un
deputāti vienojas par sekojošu sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm.
2. Par Medību koordinācijas komisijas Nolikuma apstiprināšanu.
3. Par domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka atvaĜinājumu.
4. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „ĖieăeĜceplis”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
5. Par dzīvokĜa izīrēšanu M.C.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Mandaugas Dumbrāji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra numurs īpašumam: 7058001-0002).
7. Par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Guntim Feldmanim.
8. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no G.L. bezstrīda
kārtībā.
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9. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no I.T. bezstrīda
kārtībā.
10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no G.G. bezstrīda
kārtībā.
11. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2014./2015.mācību gadā Meirānu Kalpaka
pamatskolā.
12. Par iespēju Lubānas vidusskolā 2014./2015.mācību gadā atvērt 12.klasi.
13. Par finanšu līdzekĜu piešėiršanu un „Kārtību, kādā Lubānas novada
vispārizglītojošo mācību iestāžu 1.klašu skolēnu vecāki saĦem finansiālu atbalstu
2014./2015.mācību gada uzsākšanai”.
14. „Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērėdotāciju sadales
komisijas” Nolikuma apstiprināšanu.
15. Par Gadatirgus rīkošanu.
16. Par pabalstu darbinieka nāves gadījumā.
17. Par izmaiĦām „Nolikuma par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām
Lubānas novada pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu,
pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts””.
18. Par finansējuma piešėiršanu VSAC ēkas jumta nomaiĦai.
19. Par papildus finansējuma piešėiršanu objektam „Gājēju celiĦa atjaunošana
Stacijas ielā, Lubānā”.
20. Par kredīta Ħemšanu projekta „Šėeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana”
realizācijai.
21. Par mērėdotācijas sadali pedagogu atlīdzībai 2014.gada septembrim – decembrim.
22. Iesniegumi:
22.1. Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores L.Kunces iesniegums papildus
finansējuma piešėiršanai;
22.2. Par līdzfinansējumu pedagogu un vecāku biedrības „No sirds uz sirdi”
projektam „Mēs to varam – tik darām!”;
22.3. Par transporta pakalpojumu izdevumu segšanu izglītības darbiniekiem
nokĜūšanai uz Latvijas Skolotāju 15.kongresu;
22.4. Par atĜauju Ivetai MeĜehovai savienot amatus.
23. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”.
1.§
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Peilāne, I.Bodžs)
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu 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.)
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieĦem.
2.§
PAR MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: T.Salenieks)
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Noklausījusies domes priekšsēdētāja T.Salenieka sniegto informāciju, Ħemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 2.§) lēmumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 3.daĜu, kas nosaka, ka „Valdes,
komisijas un darba grupas darbojas saskaĦā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem.”,
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, kas nosaka, ka
„Pašvaldības dome pieĦem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus,
instrukcijas)”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt nolikumu „Lubānas novada Medību koordinācijas komisijas
nolikums”.
(Pielikumā Nr.2 – Nolikums „Lubānas novada Medību koordinācijas komisijas
nolikums” uz 2 lapām.)
3.§
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TĀěA SALENIEKA ATVAěINĀJUMU
(ZiĦo: T.Salenieks)
ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8,
19.§) 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 vienu kalendāro nedēĜu sākot no 2014.gada
24.septembra līdz 30.septembrim par nostrādāto laiku no 01.08.2013. 31.07.2014.
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.
4.§
PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
„ĖIEĂEěCEPLIS”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
2014.gada 18.augustā AS „Latvijas Valsts Meži” iesniegusi iesniegumu
(Reă.Nr.2.07/3) ar klāt pievienoto Pirkuma līgumu, kurš noslēgts 2014.gada
18.augustā (turpmāk - Līgums) jautājuma izlemšanai par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu. Izvērtējot Līguma nosacījumus un papildu informāciju, Lubānas novada
pašvaldība secina, ka atsavināmais nekustamais īpašums nepieciešams, lai pildītu
likumā noteiktās pašvaldību funkcijas: gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, tai skaitā kapsētu izveidošanu un uzturēšanu. Atsavināmais
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nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai Lubānas novada pašvaldība realizētu likumā
„Par pašvaldībā” noteiktās autonomās funkcijas. Sabiedrības interešu ieguvums, kas
izpaužas kā Lubānas pilsētas kapu teritorijas paplašināšana un kapiem nepieciešamās
infrastruktūras izveide attaisno privātpersonas tiesību aizskārumu.
Noklausījusies pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daĜu, 15.panta pirmās daĜas 1., 10.
punktu, Ministru kabineta 28.09.2010. Noteikumu Nr. 919 „Noteikumi par vietējo
pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” 3., 5., 6., 7.punktu un
“Administratīvā procesa likuma” 13.pantu un 66.panta pirmās daĜas 4.punktu, Finanšu
un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz A.S. piederošo nekustamo īpašumu
„ĖieăeĜceplis”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sastāvošu no zemes gabala,
ar kopējo platību 2,5 ha (kadastra numurs:7058-011-0027) par Līgumā
norādīto nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 1937,50 EUR (viens
tūkstotis deviĦi simti trīsdesmit septiĦi euro, 50 centi).
2. Nodrošināt domes lēmuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nosūtīšanu
nekustamā īpašuma pārdevējam un Madonas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaĜai.
3. Pamatojoties uz pārdevēja un pircēja vienošanās nosacījumiem sagatavot
pirkuma līgumu.
(Pielikumā Nr.3 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām. AS „Latvijas Valsts Meži” iesniegums
glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā
Nr.2.07/3 “Sarakstes dokumenti (ar juridiskām personām) par pašvaldības
kompetencē esošo funkciju izpildes (politikas, koordinācijas, pārraudzības,
pakalpojumu sniegšanas) jautājumiem.”.)
5.§
PAR DZĪVOKěA IZĪRĒŠANU M. C.
(ZiĦo: I.Bodžs)
M.C. (pirmslaulību uzvārds – P.), pamatojoties uz 31.07.2014. domes sēdes
(Protokols Nr.7, 22.§) lēmumu, reăistrēta palīdzības reăistrā Nr.1. „Lubānas novada
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1.grupa personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām ar pirmo kārtas numuru.
Pašvaldības rīcībā ir neizīrēts dzīvoklis daudzdzīvokĜu mājā „Uzvaru mājas”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā. M.C. ir apskatījusi augstākminēto dzīvokli un
piekritusi to īrēt. Pamatojoties uz 28.06.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par
Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu risināšanā” 26.punktu,
Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 12.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Izīrēt pašvaldības dzīvokli „Uzvaru mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
M. C., personas kods: xxx.
4

6.§
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU NEKUSTAMAJAM
ĪPAŠUMAM „MANDAUGAS - DUMBRĀJI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS
NOVADĀ (KADASTRA NUMURS ĪPAŠUMAM: 7058-001-0002)
(ZiĦo: I.Bodžs)
SaĦemts I.G. 2014.gada 13.augusta iesniegums (Reă.Nr.2.09/27) par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Mandaugas - Dumbrāji”, Indrānu
pag., Lubānas nov., sadalīšanai divos atsevišėos īpašumos.
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.15 2007.gada 26.februārī nostiprināts nekustamais īpašums
„Mandaugas - Dumbrāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no trijām zemes
vienībām 68,0 ha kopplatībā. SaskaĦā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt
nekustamo īpašumu divos atsevišėos īpašumos, atdalīt četrus zemes gabalus ar kopējo
zemes platību 29,1 ha, īpašuma sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu. Iesniegumam par projekta izstrādi pievienots grafiskais pielikums - zemes
robežu plāna kopija, kurā iezīmētas atdalāmo zemes gabalu robežas.
Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daĜas 3.punktā teikts,
ka „zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību
(..) sadalīšanai”, 5.panta 1.punktā teikts, ka „zemes ierīcības projektu ierosina zemes
īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc
saskaĦošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi
īpašuma objekti”. Šī paša likuma 22.pantā teikts, ka „zemes ierīcības projekts
īstenojams četru gadu laikā. Ja minētajā laikposmā tiek grozīts teritorijas plānojums,
attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Ja izmaiĦas attiecas uz projektēto
teritoriju, ieinteresētā persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā.” Ministru
kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktā
noteikts, ka „vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes
nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus”, 11.punktā teikts, ka „vietējā
pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un
pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija.”
Vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grafiskā
daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atdalāmā zeme atrodas
lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās, plānojums pieĜauj zemesgabalu sadali,
noteikts, ka minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība – 1,0 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās
daĜas 3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 11.punktu,
4.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā
daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ħemot vērā personas
iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa likuma”
67.pantu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols
Nr.8, 13.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
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n o l e m j:
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Mandaugas Dumbrāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-0010002, kopējā platība 68,0 ha, sadalīšanai.
(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums, nosacījumi zemesgabala sadalei, zemesgrāmatu
apliecības izdruka, shēma par sadalāmo zemesgabalu uz 4 lapām. I.G. iesniegums,
pirkuma līguma kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2014.gada
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.2.09/27 “Fizisko personu iesniegumi, sūdzības par
nopietniem trūkumiem un atbildes uz iesniegumiem, dokumentu reăistrs.”.)
7.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA PARĀDA DZĒŠANU GUNTIM
FELDMANIM
(ZiĦo:I.Bodžs)
Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par nekustamā īpašuma
nodokĜa parāda dzēšanu Guntim Feldmanim par zemi Jaunā ielā 26A, Lubāna,
Lubānas nov..
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2014.gada 15.augustā uz Lubānas
novada pašvaldības vārda nostiprināts nekustamais īpašums Jaunā iela 26A, Lubāna,
Lubānas nov., nodalījuma (folijas) Nr.100000064471, saskaĦā ar 2011.gada
22.februārī noslēgto pirkuma līgumu.
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi Jaunā ielā 26A, Lubāna, Lubānas
nov., ir izveidojies par 2011.gada otro, trešo un ceturto maksāšanas termiĦu un uz
2014.gada 28.augustu sastāda 21,50 EUR, tai skaitā:
 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) – 13,83 EUR;
 nokavējuma nauda (kods: 10.301) – 7,67 EUR.
Likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 25.panta trešajā daĜā ir teikts, ka
„pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokĜa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas (..) dzēš attiecīgās pašvaldības”. Šī paša
likuma 25.panta ceturtajā daĜā ir teikts, ka „valsts ieĦēmumu dienests vai attiecīgās
pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokĜu
parādu dzēšanu.”.
Iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošo informāciju un Ħemot vērā iepriekšminēto,
pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 25.panta trešo
un ceturto daĜu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes
(Protokols Nr.8, 14.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un
nokavējuma naudu par zemi Jaunā ielā 26A, Lubāna, Lubānas novads, par
2011.gada otro, trešo un ceturto maksāšanas termiĦu Guntim Feldmanim
21,50 EUR (divdesmit viens euro, 50 centi), sakarā ar to, ka pirkuma līgums
tika noslēgts 2011.gada 22.februārī un nekustamais īpašums ir reăistrēts
zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.
2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā
īpašuma nodokĜa parāda dzēšanu Guntim Feldmanim.
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(Zemesgrāmatas izdruka, pirkuma līguma kopija, konta pārskats glabājas Lubānas
novada pašvaldības arhīvā 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 “Finanšu un
attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem.”, Protokols Nr.8.)
8.§
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU
PIEDZIĥU NO G.L. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par nekustamā īpašuma
nodokĜa parāda piedziĦu no G.L. bezstrīda kārtībā.
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2000.gada 1.februārī nostiprināts
nekustamais īpašums Brīvības iela 34, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas)
Nr.178 uz Lubānas pilsētas pašvaldības vārda. Par dzīvojamo telpu Brīvības ielā 34-4,
Lubāna, Lubānas nov., noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 2000.gada 6.martā.
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un mājokli Brīvības ielā 34-4,
Lubāna, Lubānas nov., G.L. nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no
2010.gada līdz 2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiĦu) un uz
2014.gada 28.augustu nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 23,23 EUR apmērā, kur
15,09 EUR ir pamatparāds, 8,14 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 pirmās 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 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
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„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 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 16.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Uzlikt par pienākumu G.L. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa parādu,
kopā 23,23 EUR (divdesmit trīs euro, 23 centi) apmērā, kur 15,09 EUR ir
pamatparāds, 8,14 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi un mājokli Brīvības
iela 34-4, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2010.gada līdz
2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiĦu) viena mēneša
laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.L. par labu Lubānas novada pašvaldībai
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu
par zemi un mājokli Brīvības iela 34-4, Lubāna, Lubānas nov., kopā 23,23
EUR apmērā, kur 15,09 EUR ir pamatparāds, 8,14 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.5 – Izvērsts lēmums - izpildrīkojums uz 2 lapām. Izsūtīto brīdinājumu
(atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas, izsūtīto maksāšanas
paziĦojumu 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.8.)
9.§
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU
PIEDZIĥU NO I. T. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par nekustamā īpašuma
nodokĜa parāda piedziĦu no I.T. bezstrīda kārtībā.
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2001.gada 21.decembrī nostiprināts
nekustamais īpašums Stacijas iela 3, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas)
Nr.100000051751 uz Lubānas pilsētas pašvaldības vārda. Par dzīvojamo telpu
Stacijas ielā 3-1, Lubāna, Lubānas nov., noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums
2000.gada 6.novembrī.
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un mājokli Stacijas ielā 3-1, Lubāna,
Lubānas nov., I.T. nav pilnā apmērā samaksāts par laika periodu no 2010.gada līdz
2014.gadam (par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiĦu) un uz 2014.gada
28.augustu nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 26,48 EUR apmērā, kur 18,26 EUR
ir pamatparāds, 8,22 EUR ir nokavējuma nauda.
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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 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 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 17.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Uzlikt par pienākumu I.T. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa
parādu, kopā 26,48 EUR (divdesmit seši euro, 48 centi) apmērā, kur 18,26 EUR
ir pamatparāds, 8,22 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi un mājokli Stacijas
iela 3-1, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2010.gada līdz 2014.gadam
(par 2014.gada 1., 2. un 3.maksāšanas termiĦu) viena mēneša laikā no šī
administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no I.T. par labu Lubānas novada pašvaldībai
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu par
zemi un mājokli Stacijas iela 3-1, Lubāna, Lubānas nov., kopā 26,48 EUR
apmērā, kur 18,26 EUR ir pamatparāds, 8,22 EUR ir nokavējuma nauda,
piedziĦu vēršot uz parādnieces naudas līdzekĜiem un viĦai piederošo kustamo
un nekustamo mantu.
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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.6 – Izvērsts lēmums - izpildrīkojums uz 2 lapām. Izsūtīto brīdinājumu
(atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas, izsūtīto maksāšanas
paziĦojumu 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.8.)
10.§
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU
PIEDZIĥU NO G.G. BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ
(ZiĦo: T.Salenieks)
Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par nekustamā īpašuma
nodokĜa parāda piedziĦu no G. G. bezstrīda kārtībā.
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā 2005.gada 27.aprīlī nostiprināts
nekustamais īpašums „MežiĦi”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma (folijas)
Nr.10000005077. Sakarā ar 2010.gada 25.oktobrī noslēgto pirkuma līgumu,
nekustamais īpašums „MežiĦi”, Indrānu pag., Lubānas nov., 2010.gada 26.novembrī
pārreăistrēts uz citas personas vārda.
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi „MežiĦi”, Indrānu pag., Lubānas
nov., G.G. nav pilnā apmērā samaksāts par 2010.gadu un uz 2014.gada 28.augustu
nekustamā īpašuma nodokĜa parāds ir 30,73 EUR apmērā, kur 19,56 EUR ir
pamatparāds, 11,17 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
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noteikumus par naudas 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 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 15.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Uzlikt par pienākumu G.G. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokĜa
parādu, kopā 30,73 EUR (trīsdesmit euro, 73 centi) apmērā, kur 19,56 EUR ir
pamatparāds, 11,17 EUR ir nokavējuma nauda, par zemi „MežiĦi”, Indrānu
pag., Lubānas nov., par 2010.gadu viena mēneša laikā no šī administratīvā akta
spēkā stāšanās dienas.
2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no G.G. par labu Lubānas novada pašvaldībai
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma naudu par
zemi „MežiĦi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā 30,73 EUR apmērā, kur 19,56
EUR ir pamatparāds, 11,17 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.7 – Izvērsts lēmums - izpildrīkojums uz 2 lapām. Izsūtīto brīdinājumu
(atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas, izsūtītā maksāšanas
paziĦojuma izdruka, konta pārskats, Zemesgrāmatas izdruka glabājas Lubānas
novada pašvaldības arhīvā 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 “Finanšu un
attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem.”, Protokols Nr.8.)
11.§
PAR SKOLĒNU PIEPILDĪJUMU KLAŠU GRUPĀS 2014./2015.MĀCĪBU GADĀ
MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLĀ
(ZiĦo: I.Peilāne)
Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 18.08.2014.
iesniegumu Nr.1-16/6 (Reă.Nr.2.08/21) par skolēnu piepildījumu klašu grupās
2014./2015.mācību gadā. Lubānas novada pašvaldības 27.08.2009. noteikumos Nr. 1
„Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un
pedagoăiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” noteikts, ka minimālais
vienā klasē pieĜaujamo izglītojamo skaits Meirānu Kalpaka pamatskolā ir 8
izglītojamie. Tomēr iepriekš minēto noteikumu 3.punkts nosaka, ka ar Lubānas
novada domes lēmumu izglītojamo skaita noteikšanā var tik izdarīti izĦēmumi.
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ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 20.08.2014.
sēdes (Protokols Nr.8, 2.§), Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes
(Protokols Nr.8, 21.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
AtĜaut Meirānu Kalpaka pamatskolā 2014./2015. mācību gadā atvērt divus
nepilnu klašu komplektus: 5.klase ar 5 (pieciem) izglītojamajiem un apvienotā 6.
un 7.klases ar 3 (trijiem) izglītojamajiem.
12.§
PAR IESPĒJU LUBĀNAS VIDUSSKOLĀ 2014./2015. MĀCĪBU GADĀ ATVĒRT
12.KLASI
(ZiĦo: I.Peilāne)
Izskata Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes 20.08.2014. iesniegumu
Nr.1-12/24 (Reă.Nr.2.08/27) par atĜauju 2014./2015.mācību gadā atvērt 12.klasi ar
skolēnu skaitu - divpadsmit.
Lubānas novada pašvaldības 27.08.2009. noteikumos Nr. 1 „Par minimālo un
maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoăiskās
korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” noteikts, ka minimālais vienā klasē
pieĜaujamo izglītojamo skaits Lubānas vidusskolā ir 15 (piecpadsmit) izglītojamie.
Tomēr iepriekš minēto noteikumu 3.punkts nosaka, ka ar Lubānas novada domes
lēmumu izglītojamo skaita noteikšanā var tik izdarīti izĦēmumi.
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 20.08.2014.
sēdes (Protokols Nr.8, 3.§), Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes
(Protokols Nr.8, 22.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
AtĜaut Lubānas vidusskolā 2014./2015. mācību gadā atvērt 12.klasi ar kopējo
skolēnu skaitu 12 (divpadsmit).
13.§
PAR FINANŠU LĪDZEKěU PIEŠĖIRŠANU UN „KĀRTĪBU, KĀDĀ LUBĀNAS
NOVADA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU IESTĀŽU 1.KLAŠU SKOLĒNU
VECĀKI SAĥEM FINANSIĀLU ATBALSTU 2014./2015.MĀCĪBU GADA
UZSĀKŠANAI”
(ZiĦo: I.Bodžs)
Atbalsta nodrošināšanai Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas 1.
klašu skolēniem, uzsākot 2014./2015. mācību gadu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 24.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
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1. Piešėirt finanšu līdzekĜus ar mērėi mācībām nepieciešamo materiālu iegādei
20 EUR (divdesmit euro) apmērā pēc nodokĜu nomaksas katram 1. klases
skolēnam Meirānu Kalpaka pamatskolā un Lubānas vidusskolā
2014./2015.mācību gadu uzsākot.
2. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā Lubānas novada vispārizglītojošo
mācību iestāžu 1. klašu skolēnu vecāki saĦem finansiālu atbalstu 2014./2015.
mācību gada uzsākšanai”.
(Pielikumā Nr.8 – Noteikumi „Kārtība, kādā Lubānas novada vispārizglītojošo
mācību iestāžu 1. klašu skolēnu vecāki saĦem finansiālu atbalstu 2014./2015. mācību
gada uzsākšanai” ar 1.pielikumu uz 2 lapām.)
14.§
PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS UN
MĒRĖDOTĀCIJU SADALES KOMISIJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Peilāne)
SaskaĦā ar Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes
20.08.2014. (Protokols Nr.8, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt nolikumu „Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērėdotāciju sadales komisijas nolikums”.
(Pielikumā Nr.9 – Nolikums „Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērėdotāciju sadales komisijas nolikums” uz 1 lapas.)
15.§
PAR GADATIRGUS RĪKOŠANU
(ZiĦo: T.Salenieks)
ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8,
23.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Rīkot MiėeĜdienas Gadatirgu 2014.gada 27.septembrī centra laukumā, Lubānā,
Lubānas novadā.
16.§
PAR PABALSTU DARBINIEKA NĀVES GADĪJUMĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
SaskaĦā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma” 19.pantu, kurš nosaka, ka „Amatpersonu (darbinieku), izĦemot karavīrus,
nāves gadījumā ăimenes loceklis vai persona, kura uzĦēmusies amatpersonas
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(darbinieka) apbedīšanu, saĦem vienreizēju pabalstu amatpersonai (darbiniekam)
noteiktās mēnešalgas apmērā” un atbilstoši Ministru Kabineta 21.06.2010. noteikumu
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām” 3.punktā noteiktajai kārtībai, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 27.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Piešėirt R.S. vienreizēju pabalstu 132 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro)
apmērā Lubānas Mākslas skolas darbinieces V.S. nāves gadījumā.
17.§
PAR IZMAIĥĀM „NOLIKUMA PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN
SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ”
1.PIELIKUMĀ „LUBĀNAS NOVADA DOMES AMATPERSONU,
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU DARBINIEKU AMATU
SARAKSTS””
(ZiĦo: I.Bodžs)
ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8,
26.§, 1.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Izdarīt izmaiĦas 30.07.2009. Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas
kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (Apstiprināts ar
Protokola Nr.8, 10.§ lēmumu) 1.pielikumā „Lubānas novada domes
amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu
saraksts”: Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėīši” - amata vienībai - sporta
skolotājs (kods 2342 03) palielināt amata likmi uz 1.
18.§
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU VSAC ĒKAS JUMTA NOMAIĥAI
(ZiĦo: I.Bodžs)
ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 5.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Piešėirt finansējumu no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekĜiem 55 100
EUR (piecdesmit pieci tūkstoši viens simts euro) apmērā Lubānas novada
Veselības un sociālās aprūpes ēkas, Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas
novadā, jumta nomaiĦai.
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19.§
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU OBJEKTAM „GĀJĒJU
CELIĥA ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ, LUBĀNĀ”
(ZiĦo: I.Bodžs)
ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 6.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Piešėirt papildus finansējumu no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekĜiem
1071 EUR (viens tūkstotis septiĦdesmit viens euro) apmērā gājēju celiĦa izbūves
Stacijas ielā, Lubānā, Lubānas novadā, apgaismojuma un lietusūdens savācēja
izbūvei.
20.§
PAR KREDĪTA ĥEMŠANU PROJEKTA „ŠĖELDAS APKURES SISTĒMAS
PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA” REALIZĀCIJAI
(ZiĦo: I.Logina)
Pamatojoties uz „Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.
gadam” rīcības plāna 16.1 punktu un, Ħemot vērā, SIA „Lubānas KP” 25.08.2014.
iesniegumu Nr.1-07/26, (Reă. 25.08.2014., Nr.2.08/42) par projekta „Šėeldas apkures
sistēmas piegāde un uzstādīšana” īstenošanai nepieciešamo finansējumu, Ħemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 11.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. ĥemt aizĦēmumu no Valsts kases 169 968 EUR (viens simts sešdesmit deviĦi
tūkstoši deviĦi simti sešdesmit astoĦi eiro) uz 30 (trīsdesmit) gadiem ar Valsts
kases noteikto procentu likmi (uz 25.08.2014. 0,254 % gadā) ar procentu likmes
fiksēšanu ik pēc 12 mēnešiem) un noteikto valsts aizdevuma izsniegšanas un
apkalpošanas maksu 0,25 % ieguldījumam SIA „Lubānas KP” pamatkapitālā
projekta „Šėeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana” īstenošanai.
Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrības pamatkapitālā 100 %.
Plānotais atliktais pamatsummas maksājums 3 (trīs) gadi, pamatsummas
atmaksu sākot ar 2017. gada 1.septembri, pilnīgu atmaksu veicot līdz 2044.gada
1.septembrim.
2. AizĦēmuma pamatsummu un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar
pašvaldības budžeta līdzekĜiem atbilstoši pievienotajam aizĦēmuma atmaksas
grafikam.
(Pielikumā Nr.10 – galvojuma atmaksas grafiks uz 3 lapām.)
21.§
PAR MĒRĖDOTĀCIJAS SADALI PEDAGOGU ATLĪDZĪBAI 2014.GADA
SEPTEMBRIM – DECEMBRIM
(ZiĦo: T.Salenieks)
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumu Nr.429 „Par
mērėdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam”
piešėirto finansējumu pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu,
interešu izglītības programmu un bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2014.gada septembra - decembra mēnesim, Ħemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 25.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un
pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai piešėirtā finansējuma 2014.gada septembra - decembra
mēnesim sadales kārtību.
(Pielikumā Nr.11 – Sadales kārtība ar pielikumiem uz 4 lapām.)
22.§
IESNIEGUMI
(ZiĦo: T.Salenieks)
22.1. Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores L.Kunces iesniegums papildus
finansējuma piešėiršanai
Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores L.Kunces 20.08.2014.
iesniegumu Nr.1-16/8 (Reă.Nr.2.08/29) par papildus finansējuma 235,80 EUR
piešėiršanu pirmskolas grupiĦas gultu un matracīšu iegādei sakarā ar bērnu skaita
palielināšanos 2014./2015.mācību gadā (divpadsmit bērni) pirmskolas grupiĦā. ĥemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 26.§, 2.p.)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Piešėirt papildus finansējumu 236 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro) apmērā
no pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) finanšu līdzekĜiem Meirānu
Kalpaka pamatskolai sakarā ar pirmskolas grupiĦas gultu un matracīšu iegādi.
22.2. Par līdzfinansējumu pedagogu un vecāku biedrības „No sirds uz sirdi”
projektam „Mēs to varam – tik darām!”
Izskata Pedagogu un vecāku biedrības „No sirds uz sirdi”, Reă.Nr.40008210225,
juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Lubāna, Lubānas novads, valdes priekšsēdētājas
Inas Gutānes 20.08.2014. iesniegumu (Reă.21.08.2014., Nr.2.08/30) par
līdzfinansējumu projektam „Mēs to varam – tik darām!”. ĥemot vērā Finanšu un
Attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 26.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
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Iveta Peilāne, ), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Projekta atbalsta gadījumā piešėirt līdzfinansējumu 175,90 EUR (viens simts
septiĦdesmit pieci euro, 90 centi) apmērā pedagogu un vecāku biedrības „No
sirds uz sirdi”, Reă.Nr.40008210225, juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Lubāna,
Lubānas novads, sagatavotajam projektam „Mēs to varam – tik darām!”.
22.3. Par transporta pakalpojumu izdevumu segšanu izglītības darbiniekiem
nokĜūšanai uz Latvijas Skolotāju 15.kongresu
Izskata Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Anitas Sluckas
18.08.2014. iesniegumu (Reă.Nr.2.10/10) par transporta izdevumu apmaksu 210 EUR
apmērā. ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.08.2014. sēdes (Protokols
Nr.8, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne, ), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Piešėirt finansējumu 210 EUR (divi simti desmit euro) apmērā no pašvaldības
budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) finanšu līdzekĜiem transporta izdevumu
apmaksai Lubānas novada izglītības darbinieku nogādāšanai Rīgā uz Latvijas
Skolotāju 15.kongresu.
22.4. Par atĜauju Ivetai MeĜehovai savienot amatus
Lubānas novada dome izskata Ivetas MeĜehovas 2014.gada 22.augusta iesniegumu
(Reă. 26.08.2014., Nr. 2.10/25) ar lūgumu atĜaut savienot Cesvaines, Lubānas un
VarakĜānu novadu apvienotās būvvaldes vadītājas, būvinspektores amatu ar Madonas
novada būvinspektores un Barkavas profesionālās vidusskolas eksāmenu komisijas
locekles amatu. Dome secina, ka amatu savienošana pati par sevi interešu konfliktu
nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atbilstoši likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam
amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieĜaušanu un valsts
amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atĜauju savienot amatus, I.MeĜehovai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu
konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
attiecīgos amatus, pastāv iespēja, ka I.MeĜehova var nonākt interešu konflikta
situācijā. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81 panta piekto daĜu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Laila OzoliĦa, Aigars Noviks,
Iveta Peilāne, ), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
AtĜaut Ivetai MeĜehovai, personas kods: xxx, savienot Cesvaines, Lubānas un
VarakĜānu novadu apvienotās būvvaldes vadītājas, būvinspektores amatu ar
Madonas novada būvinspektores un Barkavas profesionālās vidusskolas
eksāmenu komisijas locekles amatu.
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23.§
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES 2014.GADA 30.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR 2014.GADA PAŠVALDĪBAS
KONSOLIDĒTO BUDŽETU”
(ZiĦo: T.Salenieks)
Sakarā ar mērėdotācijas piešėiršanu pedagogu atlīdzībai 2014.gada septembra decembra mēnesim, papildus finansējuma nepieciešamību transporta infrastruktūras
labiekārtošanas darbiem, Sociālās aprūpes centra ēkas jumta renovācijai, inventāra
iegādei Meirānu Kalpaka pamatskolai un izdevumu apmaksai novada pedagogu
dalībai Latvijas Skolotāju kongresā un konferencē Rīgā, kā arī, Ħemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 28.08.2014. sēdes (Protokols Nr.8, 20.§) 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. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8
„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.8 “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.8 „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.12 – Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3
”Par 2014.gada konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.)
Sēdi slēdz plkst. 17,00.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:
Sēdes protokolists:
Parakstīts __________________________________________
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Tālis Salenieks
Diāna Krieva

