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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Lubānā
2015.gada 26.novembrī

Nr.16

Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada
Sēdi protokolē
Sēdē piedalās deputāti

Tālis Salenieks - novada domes priekšsēdētājs;
Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja;
Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Līga Špune, Ilgonis
Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa;
Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki:
Ivars Bodžs- izpilddirektors;
Ingrīda Logina- galvenā grāmatvede;
Andris Kļaviņš- juriskonsults;
Aija Ozoliņa- nekustamā īpašuma speciāliste.
DARBA KĀRTĪBĀ:
Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (29.10.2015., protokols Nr.15) lēmumu
izpildi, komiteju darba jautājumiem un aktualitātēm novadā.
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ilzei Dreimanei
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Guntim Reirim
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Gatim Saknītim
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Normundam Laurinaitim
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Maritai Vīksniņai
6. Par adreses „Visagals 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., maiņu uz „Jaunaudzes”,
Indrānu pag., Lubānas nov.
7. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
8. Par valsts rezerves fonda zemesgabala “Upmalītes”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
9. Par pašvaldības kustamās mantas - autobusa VW Transporter izsoles rezultātu
apstiprināšanu
10. Par telpas Nr. 29 Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību
izsoli
11. Par nolikuma “Grants ceļu izvērtēšana dalībai Eiropas Savienības fondu pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"” apstiprināšanu
12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltummezgla izbūvei Oskara Kalpaka ielā 2,
Lubānā

13. Par ūdensvada sistēmas renovāciju Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā
14. Par ieguldījumu SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā
15. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā
16. Par naudas balvu piešķiršanu pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
17. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””
18. Par atlīdzību pašvaldības iestāžu PII "Rūķīši" un Meirānu Kalpaka pamatskolas
darbiniekiem brīdinājuma streika dienā 27.novembrī
Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (29.10.2015., protokols Nr.15) lēmumu
izpildi, deputātu komiteju darba jautājumiem un aktualitātēm novadā
Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi un informē deputātus par veiktajiem
komandējuma braucieniem, pašvaldībā organizēto pasākumu apmeklējumiem novembrī. Valsts
svētku pasākumos novadā – 17.novembrī Meirānu tautas namā, 18.novembrī Lubānas pilsētas
klubā – priekšsēdētājs pasniedza balvas pašvaldības apbalvojuma GADA CILVĒKS
nominācijas ieguvušajiem novadniekiem. Tālis Salenieks informē arī par Finanšu un attīstības
komitejas 23.novembra sēdes darba kārtības jautājumiem, kas nav iekļauti šīs domes sēdes
darba kārtībā.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne
sniedz pārskatu par viņas vadītās komitejas 19.novembra sēdes darba kārtības jautājumiem,
kas nav iekļauti šīs domes sēdes darba kārtībā.
Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto
kārtību par pārskata sniegšanu deputātiem par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi informē
par 2015.gada 29.oktobra domes sēdē (protokols Nr.15) pieņemto lēmumu izpildi.
Deputāti pieņem zināšanai T.Salenieka, I.Peilānes, I.Bodža sniegto informāciju. Par šo
jautājumu deputāti nebalso.
1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ilzei Dreimanei
Ziņo Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ilzei Dreimanei par faktiskā lietošanā bijušo zemi un mājokli
Tilta ielā 13-6, Lubāna, Lubānas nov.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus: KONSTATĒJA:
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2012.gada 25.aprīlī Lubānas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000060046 uz Lubānas novada pašvaldības vārda
nostiprināts nekustamais īpašums Tilta iela 13, Lubāna, Lubānas nov.
Par dzīvokli Tilta ielā 13-6, Lubānā, Ilzei Dreimanei 2012.gada 30.septembrī noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums ar SIA „Lubānas KP”; 2013.gada 30.septembrī īres līgums lauzts,
līdz ar to nav nodokļa maksāšanas subjekts, nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.6, Tilta ielā 13,
paliek pašvaldības īpašumā. Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz Ilzes
Dreimanes vārda nav reģistrēti nekustamie īpašumi, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņa nav iespējama.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli Tilta ielā 13-6, Lubāna,
Lubānas nov., Ilzei Dreimanei izveidojies par 2013.gadu un uz 2015.gada 26.novembri sastāda
EUR 0,59 – tai skaitā:
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iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) – EUR 0,11
nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.112) – EUR 0,03
iepriekšējo periodu maksājumi par mājokli (kods: 4.132) – EUR 0,34
nokavējuma nauda (kods: 4.132) – EUR 0,11
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam - šā likuma
26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav
pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Šī paša likuma 26.panta 6.1daļa
nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu (..) neuzsāk, ja piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 15 euro. Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība
dzēstu pašvaldības budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda
naudas ir jāizpildās diviem kritērijiem, proti, nodokļa parāds attiecībā uz kuru nodokļu
administrācijai ir tiesīga vērst piedziņu nav lielāks kā 15 euro, kā arī trīs gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā
iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešo daļu, pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1daļu, 25.panta ceturto daļu, kā arī
Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2015(protokols Nr.13, 1.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par
zemi un mājokli Tilta ielā 13-6, Lubāna, Lubānas nov., Ilzei Dreimanei, personas kods: xxx,
EUR 0,59 (piecdesmit deviņi centi) apmērā, sakarā ar to, ka piedzenamā kopsumma nav
lielāka par 15 euro, Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nekustamie
īpašumi personai nepieder, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav
iespējama.
2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda dzēšanu Ilzei Dreimanei.
2.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Guntim Reirim
Ziņo Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Guntim Reirim par faktiskā lietošanā bijušo zemi un mājokli
Stacijas ielā 14-4, Lubāna, Lubānas nov.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus: KONSTATĒJA:
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2002.gada 10.janvārī Lubānas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000052411 uz Lubānas pilsētas pašvaldības vārda
nostiprināts nekustamais īpašums Stacijas iela 14, Lubāna, Lubānas nov. Par dzīvokli Stacijas
ielā 14-4 Guntim Reirim 2000.gada 10.martā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar SIA
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„Lubānas KP”. Guntis Reiris miris 2014.gada 3.oktobrī, līdz ar to nav nodokļa maksāšanas
subjekts, nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.4, Stacijas ielā 14, paliek pašvaldības īpašumā.
Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz Gunta Reira vārda nav reģistrēti
nekustamie īpašumi, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un mājokli Stacijas ielā 14-4, Lubāna,
Lubānas nov., Guntim Reirim izveidojies par 2013.gadu un 2014.gadu un uz 2015.gada
26.novembri sastāda EUR 18,98 – tai skaitā:
 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) – EUR 3,97
 nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.112) – EUR 1,00
 iepriekšējo periodu maksājumi par mājokli (kods: 4.132) – EUR 10,14
 nokavējuma nauda (kods: 4.132) – EUR 3,87
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam - šā likuma
26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav
pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Saskaņā ar likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās
pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu
„nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas
un nokavējuma naudas”.
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā
iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešo daļu, pirmās daļas 5.punktu, 25.panta ceturto daļu, pirmās daļas 3.punktu, kā arī
Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2015, protokols Nr.13, 2.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par
zemi un mājokli Stacijas ielā 14-4, Lubāna, Lubānas nov., Guntim Reirim, personas kods:
xxx, EUR 18,98 (astoņpadsmit euro deviņdesmit astoņi centi), sakarā ar to, ka persona
mirusi, Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nekustamie īpašumi nepieder,
līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.
2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda dzēšanu Guntim Reirim.
3.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Gatim Saknītim
Ziņo Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Gatim Saknītim par īpašumā bijušo zemi „Vīksniņi” un
„Jaunsētas”, Indrānu pag., Lubānas nov.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus: KONSTATĒJA:
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2009.gada 26.novembrī Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu, protokols
Nr.13, 6.§, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Gata Saknīša bezstrīdus kārtībā.
2010.gada 18.janvārī lieta par nodokļa parāda piedziņas uzsākšanu iesniegta zvērinātai tiesu
izpildītājai Gunai Dangai. 2013.gada 4.septembrī Gatis Saknītis miris. Kreditora pretenzija
zvērinātam notāram par nodokļa parādu iesniegta nav. Uz šo brīdi Gatim Saknītim nekustamie
īpašumi Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder. 2015.gada 22.oktobrī
no zvērinātas tiesu izpildītājas Gunas Dangas saņemts paziņojums par izpildu lietvedības
izbeigšanu sakarā ar parādnieka nāvi. Īpašumā bijusī zeme ir reģistrēta uz citas personas vārda,
līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Gatim Saknītim uz 2015.gada 26.novembri sastāda
EUR 143,74 – tai skaitā:
 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) – EUR 77,79
 nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.112) – EUR 65,95
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir teikts,
ka „pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas (..) dzēš attiecīgās pašvaldības”. Saskaņā ar šā panta pirmās
daļas 3.punktu „nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa
nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem
saistītās soda naudas un nokavējuma naudas”. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta ceturto daļu „Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos
aktos nav noteikts citādi”.
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā
iepriekšminēto, pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Finanšu un attīstības komitejas
23.11.2015, protokols Nr.13, 3.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par
zemi „Vīksniņi” un „Jaunsētas”, Indrānu pag., Lubānas nov., Gatim Saknītim, personas
kods: xxx, EUR 143,74 (viens simts četrdesmit trīs euro un septiņdesmit četri centi), sakarā
ar to, ka persona mirusi, Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nekustamie
īpašumi personai vairs nepieder, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav
iespējama.
2.
Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu Gatim Saknītim.
4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Normundam Laurinaitim
Ziņo Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Normundam Laurinaitim par īpašumā bijušo zemi „Puķītes”,
Indrānu pag., Lubānas nov.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus: KONSTATĒJA:
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2010.gada 30.novembrī Indrānu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000059920 uz Normunda Laurinaita vārda nostiprināts
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nekustamais īpašums „Puķītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. vēlāk, veicot divus darījumus,
2011.gada 25.maijā īpašumam mainījies īpašnieks. Līdz ar to īpašnieks uz 2011.gada 1.janvāri
īpašumam „Puķītes” bija Normunds Laurinaitis, kuram bija pienājums apmaksāt visus
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, tai skaitā, par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2011.gadā. 2014.gada 26.jūnijā Lubānas novada
pašvaldības dome pieņēma lēmumu, protokols Nr.6, 2.§, par nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu piedziņu Normundam Laurinaitim bezstrīda kārtībā. 2014.gada 12.augustā
lieta par nodokļa parāda EUR 72,65 piedziņas uzsākšanu iesniegta zvērinātai tiesu izpildītājai
Gunai Dangai. Piedzenamā summa iemaksāta 2014.gada 15. un 20.oktobrī. Ienākušais
maksājums sadalīts proporcionāli pieaugušajai soda naudai.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi „Puķītes”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
Normundam Laurinaitim uz 2015.gada 26.novembri sastāda EUR 3,56 – tai skaitā:
 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) – EUR 2,29
 nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.112) – EUR 1,27
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam - šā likuma
26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav
pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Šī paša likuma 26.panta 6.1daļa
nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu (..) neuzsāk, ja piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 15 euro. Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība
dzēstu pašvaldības budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda
naudas ir jāizpildās diviem kritērijiem, proti, nodokļa parāds attiecībā uz kuru nodokļu
administrācijai ir tiesīga vērst piedziņu nav lielāks kā 15 euro, kā arī trīs gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā
iepriekšminēto, pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešo daļu, pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1daļu, 25.panta ceturto daļu, kā arī
Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2015, protokols Nr.13, 4.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par

zemi „Puķītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., Normundam Laurinaitim, personas kods: xxx,
EUR 3,56 (trīs euro un piecdesmit seši centi) par 2011.gadu, sakarā ar to, ka piedzenamā
nodokļa kopsumma nav lielāka par 15 euro, Lubānas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā nekustamie īpašumi personai nepieder, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņa nav iespējama.
2.

Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu Normundam Laurinaitim.
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5.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Maritai Vīksniņai
Ziņo Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Maritai Vīksniņai par īpašumā bijušo zemi „Mucenieki”,
Indrānu pag., Lubānas nov.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus: KONSTATĒJA:
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2005.gada 8.martā uz Maritas Vīksniņas vārda
nostiprināts nekustamais īpašums „Mucenieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma
(folijas) Nr.100000168307. 2010.gada 13.decembrī Marita Vīksniņa mirusi. Saskaņā ar Lauku
atbalsta dienesta sniegto informāciju aprēķināts papildus nodoklis par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamu zemi 2011.gadam. 2011.gada 5.augustā izsniegta mantojuma
apliecība. Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2011.gada 11.augustā nekustamais
īpašums „Mucenieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., reģistrēts uz citas personas vārda.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi „Mucenieki”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
uz 2015.gada 26.novembri sastāda EUR 10,55 – tai skaitā:
 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) – EUR 6,67
 nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.112) – EUR 3,88
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības. Saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5.punktu nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam - šā likuma
26.panta 6.1daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav
pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Šī paša likuma 26.panta 6.1daļa
nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu (..) neuzsāk, ja piedzenamā parāda
kopsumma nav lielāka par 15 euro. Iepriekš minētās tiesību normas paredz, ka, lai pašvaldība
dzēstu pašvaldības budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda
naudas ir jāizpildās diviem kritērijiem, proti, nodokļa parāds attiecībā uz kuru nodokļu
administrācijai ir tiesīga vērst piedziņu nav lielāks kā 15 euro, kā arī trīs gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā
iepriekšminēto, pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešo daļu, pirmās daļas 5.punktu, 26.panta 6.1daļu, 25.panta ceturto daļu, kā arī
Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2015, protokols Nr.13, 5. §) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par
zemi „Mucenieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., Maritai Vīksniņai, personas kods: xxx, EUR
10,55 (desmit euro un piecdesmit pieci centi), sakarā ar to, ka persona mirusi, piedzenamā
kopsumma nav lielāka par 15 euro, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa
nav iespējama.
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2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda dzēšanu Maritai Vīksniņai.
6.§
Par adreses „Visagals 3”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
maiņu uz „Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubānas nov.
Ziņo Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par I. R.
2015.gada 10.novembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2015.gada 11.novembrī ar
Nr.2.09/13) par adreses maiņu no „Visagals 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Jaunaudzes”,
Indrānu pag., Lubānas nov.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, ņemot vērā ka nekustamajam īpašumam Lubānas novada Indrānu pagastā,
īpašuma kadastra numurs: 7058-019-0023, piešķirts nosaukums „Jaunaudzes”, lai sakārtotu
datus, atbilstoši 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 8.punktam, 29.punktam un 2.8.punktam, kā arī ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 23.11.2015, (protokols Nr.13, 6.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Mainīt adresi no „Visagals 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Jaunaudzes”, Indrānu pag.,
Lubānas nov., adreses kods: 105937912.
7.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
ziņo Andris Kļaviņš
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 14.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, ņemot
vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.11.2015. (protokols
Nr.11,6.§) un Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2015.(protokols Nr.13, 7. §), atzinumus,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi
Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja
tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai
likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt
informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”.
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8.§
Par valsts rezerves fonda zemesgabala “Upmalītes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo Ivars Bodžs
Ar Lubānas novada domes 29.10.2015. sēdes (protokols Nr.15, 3.§) lēmumu iznomāšanai
tika nodots pašvaldības nomas objekts – valsts rezerves fonda zemesgabals “Upmalītes”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-006-0079, 2,5 ha platībā.
Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2015.gada
6.novembrī, izsole notika 2015.gada 17.novembrī.
Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – G.P., dzīvesvietas
adrese: xxx, kas kā vienīgais pretendents nosolīja sākumcenu 18 EUR (astoņpadsmit eiro) gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, izsoles noteikumu (apstiprināti
ar 05.11.2015. izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.01/70) 13.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 23.11.2015. (protokols Nr.13, 10. §) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt valsts rezerves fonda zemesgabala “Upmalītes” Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
kadastra apzīmējums: 7058-006-0079, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas
līgumu ar G.P., personas kods: xxx, uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
9.§
Par pašvaldības kustamās mantas - autobusa VW Transporter izsoles rezultātu
apstiprināšanu
ziņo Ivars Bodžs
Saņemts Lubānas vidusskolas 23.11.2015. iesniegums Nr. 1-12/29 (reģ. pašvaldībā
24.11.2015., Nr.2.08/1052) par kustamās mantas - autobusa VW Transporter izsoles rezultātu
apstiprināšanu, 20.10.2015. notikušās izsoles protokols un apliecinājums par samaksas
saņemšanu.
Pamatojoties uz pašvaldības iestādes Lubānas vidusskolas kustamās mantas – autobusa
VW Transporter izsoles noteikumu 3.19.punktu (apstiprināti ar Lubānas vidusskolas direktores
28.09.2015. rīkojumu Nr.110v), Lubānas vidusskolas izsoles komisijas 20.10.2015. izsoles
protokolu Nr.2, Lubānas vidusskolas 25.11.2015. Nr.1-12/30 apliecinājumu par samaksas
saņemšanu par izsolīto autobusu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Lubānas vidusskolas kustamās mantas – autobusa VW TRANSPORTER,
Reģ. Nr.EZ7106, izsoles rezultātus, pārdodot autobusu ZS “Vilces” reģistrācijas Nr.
LV45401017081 par augstāko nosolīto cenu – EUR 1030 (Viens tūkstotis trīsdesmit euro).
10.§

Par telpas Nr.29 Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoli
ziņo Ivars Bodžs

Izskata Sociālā dienesta direktores 09.11.2015. iesniegumu (reģ. pašvaldībā 17.11.2015. Nr.
2.08/1040) par laboratorijas slēgšanu un atbrīvojušās telpas iznomāšanu veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai.
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Telpa Nr.29 (pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas Nr.70130020098001-01 datiem)
atrodas 1.stāvā 1969.gadā būvētā ēkā, kopējā platība 17,2 m2, aprēķinātā telpu nomas maksa
39,52 EUR mēnesī.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 10.punktu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo telpu Nr.29 17,2
m² platībā, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā.
2. Apstiprināt nomas objekta izsoles sākumcenu 39,52 EUR (trīsdesmit deviņi euro 52 centi)
mēnesī.
3. Telpu iznomāšanas mērķis – veselības aprūpes funkciju nodrošināšana. Objekts tiek
iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā uz termiņu līdz 12 (divpadsmit) gadiem.
4. Noteikt Sociālo dienestu kā institūciju, kura organizē lēmuma 1.punktā norādītā objekta
nomas tiesību izsoli. Telpas izsoli veikt līdz 2015.gada 31.decembrim.
11.§
Par nolikuma “Grants ceļu izvērtēšana dalībai Eiropas Savienības fondu pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"” apstiprināšanu
Ziņo Ivars Bodžs
Lubānas novada pašvaldībai laikā līdz 2020. gadam Eiropas Savienības fondu pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" būs pieejami 260 000 EUR Eiropas
Savienības fondu līdzekļi grantēto ceļa seguma posmu atjaunošanai. Ministra kabineta
18.08.2015. noteikumi Nr. 475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā” nosaka, ka projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktiem un apstiprinātiem atlases kritērijiem, ievērojot vietējo uzņēmēju
intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā. Pašvaldība ar Domes
lēmumu nosaka projektu atlases kritērijus.
19. oktobrī notika tikšanās ar Lubānas novada lauku uzņēmējiem, kurā tika izvirzīti un
apspriesti atlases kritēriji pašvaldības autoceļu iekļaušanai pasākumā "Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos".
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 23)punktu un Finanšu un attīstības
komitejas 23.11.2015. ,(protokols Nr.13, 11.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības nolikumu Nr.5 “Grants ceļu izvērtēšana dalībai
Eiropas Savienības fondu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos"”.
Ar nolikumu var iepazīties mājas lapas sadaļā:
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Nolikumi/Nolikums_Grants_celu_izvertesana.pdf
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12.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltummezgla izbūvei Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā
Ziņo Ivars Bodžs
Pēc siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas katlumājas Skolas ielā 9 apkalpošanas rajonā,
kad daļai objektu tika uzstādīti individuālie siltummezgli ar atdalītā pieslēguma apkures
sistēmu, tas ir siltummainis nodala ēkas siltumapgādes sistēmā un ārējos siltumtīklos
cirkulējošo ūdeni, neizdevīgā situācijā nonāca objekti, kur šādu siltummaiņu nav. It īpaši tas
novērojams pašvaldības īpašumā esoša ēkā Oskara Kalpaka ielā 2. Šeit pastāv minimālas
regulēšanas iespējas, nav iespējams novērst ēkas pārkuri pie pozitīvas ārgaisa temperatūras, līdz
ar to arī rēķini par saņemto siltumu ir būtiski lielāki salīdzinot ar citām ēkām (pielikumā dati par
oktobrī patērēto siltumenerģiju). Uz šo brīdi ir veikta tirgus izpēte par siltummezgla izbūves
izmaksām, saņemti divi piedāvājumi no trim uzrunātajiem pretendentiem. Lētāko piedāvājumu
iesniedza SIA “Halle B”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2)punktu un Finanšu un attīstības
komitejas 23.11.2015. (protokols Nr.13 §8) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET– nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

Piešķirt EUR 2942,60 (Divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, 60 centi)
siltummezgla izbūvei ēkā Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā no līdzekļiem,
kas paredzēti jumta nomaiņai Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Lubānas novadā.
Noslēgt līgumu ar SIA “Halle B” reģ.Nr.40003296208 par siltummezgla izbūvi.

13.§
Par ūdensvada sistēmas renovāciju Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā
Ziņo Ivars Bodžs
Izskatot Sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 26.11.2015.
Nr.2.08/1065) konstatē –
1) esošā ūdensvada sistēma ir nolietojusies, nepieciešams izbūvēt jaunus pieslēgumus
atsevišķās telpās, lai nodrošinātu iestādes normālu darbu;
2) dienests veicis tirgus izpēti un saņēmis piedāvājumus darbu veikšanai;
3) nepieciešams finansējums 7643,23 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2)punktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.11.2015., (protokols Nr.11,6.§),
Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2015. (protokols Nr.13, 9.§) pozitīvos atzinumus,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Atļaut izmantot 7643,23 EUR (septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro 23 centi) no
sociālai aizsardzībai paredzētiem līdzekļiem pašvaldības nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka
ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā ūdensvada sistēmas renovācijai.
14.§
Par ieguldījumu SIA “Lubānas KP” pamatkapitālā
Ziņo Ivars Bodžs
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Pašvaldībā saņemts SIA „Lubānas KP” valdes iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 25.11.2015.
Nr.2.08/1059), ar pievienotu dalībnieku sapulces protokolu un pamatkapitāla palielināšanas
noteikumiem.
SIA „Lubānas KP”, vienotais reģistrācijas Nr. 45403005405, ir Lubānas novada
pašvaldības 100% kapitālsabiedrība. SIA „Lubānas KP” īsteno Kohēzijas fonda (KF) finansēto
projektu „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” (identifikācijas Nr.
3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/006).
Lubānas novada pašvaldības dome 2015.gada 26.februārī. pieņēma lēmumu “Par
projektu „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta””, ar kuru nolemts atbalstīt SIA
„Lubānas KP” īstenoto projektu un 2015.gada 18.maijā starp VARAM, SIA “Lubānas KP” un
pašvaldību tika noslēgts Civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. Ieguldīt SIA „Lubānas KP”, vienotais reģistrācijas Nr. 45403005405, pamatkapitālā
134644,20 EUR (Viens simts trīsdesmit četri tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 20
centi).
2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt naudā, kas atbilst SIA „Lubānas KP”
Kohēzijas fonda finansētā projekta „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
finansējuma daļai 131319.00 EUR un projekta neattiecināmo izmaksu daļai 3325,20 EUR.
3. Noteikt ieguldījuma finansēšanas avotus - aizņēmums no Valsts kases 131319.00 EUR un
pašvaldības budžeta brīvie (nesadalītie) līdzekļi 3325,20 EUR.
15.§

Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā
ziņo Ivars Bodžs
Ņemot vērā izmaiņas pašvaldības kancelejas darba organizācijā sakarā ar Klientu apkalpošanas
centra izveidi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 13)punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2015. (protokols Nr.13, 15.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
Veikt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā:
1. izslēdzot amatu – lietvedis;
2. papildinot sarakstu ar amatu pašvaldības sekretārs – profesiju klasifikatora kods 3342 03,
nosakot amata algas likmi EUR 690.00 (Seši simti deviņdesmit euro) mēnesī un amata likmi 1;
3. amata vienībai- kancelejas vadītājs (kods 1211 36) palielināt darba samaksu uz EUR 930.00
(Deviņi simti trīsdesmit euro) mēnesī.
16.§
Par naudas balvu piešķiršanu pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
Ziņo Ingrīda Logina

12

Ņemot vērā darbinieku ieguldījumu un izvērtējot pašvaldības budžeta finansiālās
iespējas, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta 4.daļas nosacījumiem: ”Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu
līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba
koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar
papildu atlīdzību saistītus pasākumus: 5)naudas balvu, kas kalendārā gada ietvaros
nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar
amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu
(notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu
sasniegšanā”
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildes rezultātus un pamatojoties uz
Lubānas novada pašvaldības sasniegtajiem 2015.gada budžeta ekonomiskajiem rādītājiem, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
23.11.2015. (protokols Nr.13, 13.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 9 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce,
Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.
3.

Piešķirt vienreizēju naudas balvu katrai pašvaldības amatpersonai un darbiniekam līdz
150 EUR (viens simts piecdesmit euro) par pilnu nostrādāto kalendāro gadu un pilna laika
darba slodzi.
Amatpersonām un darbiniekiem, kuri nodarbināti vairākās pašvaldības iestādēs vai, kuri
vienlaicīgi pilda deputāta pienākumus, piešķirt vienu naudas balvu.
Naudas balvu aprēķināšanai paredzēt finansējumu 29 823 EUR no nekustamā īpašuma
nodokļa 2015.gada plāna pārpildes, darba algas fonda un citu izdevumu ekonomijas.

17.§
Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””
ziņo Ingrīda Logina
Sakarā ar valsts budžeta transfertu saņemšanu nodarbinātības pasākumiem un asistentu
pakalpojumiem personām ar invaliditāti, finansējuma nepieciešamību SIA “Lubānas KP”
pamatkapitāla palielināšanai, datortehnikas apdrošināšanas maksājumiem sabiedriskā interneta
piekļuves punktos, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus ieņēmumu/izdevumu tāmēs
atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām’’’ 21.panta 2.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2015. (protokols Nr.13, 14.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars
Noviks), PRET- nav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu” un pieņemt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Lubānas
novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu””.
2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto
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budžetu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā
internetā.
Saistošos noteikumus Nr.17 skatīt pašvaldības mājaslapā sadaļā “Saistošie noteikumi”
18.§
Par atlīdzību pašvaldības iestāžu PII “Rūķīši” un Meirānu Kalpaka pamatskolas
darbiniekiem brīdinājuma streika dienā
ziņo Andris Kļaviņš
Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) 2015.gada 20.novembrī
saņēma Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Madonas starpnovadu
arodbiedrības organizācijas padomes (turpmāk tekstā – LIZDA Madonas padome) paziņojumu,
kurā norāda, ka Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk tekstā –
LIZDA) 2015.gada 11.novembrī ārkārtas padomes sēdē lēma par vienas dienas izglītības un
zinātnes darbinieku brīdinājuma streiku š.g. 27.novembrī.
Streika prasības ir pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, nepieļaujot darba
samaksas pasliktināšanos nozarē strādājošajiem, paredzēt zinātnes un augstākās izglītības
darbinieku darba samaksas paaugstināšanu. Brīdinājuma streika forma ir darba pārtraukšana uz
vienu dienu, atrodoties savā darbavietā, taču nepildot savus tiešos darba pienākumus. Par to,
kāda būs dienaskārtība, lemj katrā izglītības iestādē uz vietas, par to savlaicīgi informējot
sabiedrību.
Paziņojumā LIZDA Madonas padome lūdz Lubānas novada pašvaldību būt
pretimnākošai un atmaksāt šo vienu darba dienu, jo būs pašvaldības un izglītības iestādes, kuras
nodrošinās darba samaksu arī par streika dienu, pamatojoties uz Streika likuma 28. pantu.
Paziņojuma pielikumā pievienots vienošanās projekts ar darba devēju un arodbiedrību.
2015.gada 24.novembrī pašvaldība saņēma Meirānu pamatskolas direktores L.Kunces
un Meirānu Kalpaka pamatskolas arodbiedrības priekšsēdētāja J.Solzemnieka parakstītu
paziņojumu par to, ka desmit darbinieki pievienosies 2015.gada 27.novembra brīdinājuma
streikā. Paziņojumam pievienots 2015.gada 16.novembra Meirānu Kalpaka pamatskolas
arodbiedrības sapulces protokols, kā arī pedagogu parakstīts saraksts ar streika dalībniekiem.
2015.gada 24.novembrī pašvaldība saņēma Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores
L.Kunces iesniegumu, kurā, pamatojoties uz Meirānu Kalpaka pamatskolas arodbiedrības
priekšsēdētāja Jāņa Solzemnieka 2015.gada 17.novembra paziņojumu, informē, ka pamatskolas
skolotāji ir gatavi LIZDA organizētajam streikam, bet skolēni, kuri ieradīsies, tiks pieskatīti
skolas bibliotēkā un nodrošināti ar pusdienām.
2015.gada 20.novembrī pašvaldība saņēma Lubānas pirmskolas izglītības iestādes
„Rūķīši” vadītājas A.Somas parakstītu paziņojumu par to, ka divdesmit septiņi darbinieki
pievienosies 2015.gada 27.novembra brīdinājuma streikā. Paziņojumam pievienots bērnu
vecāku parakstīts apliecinājums, kas apstiprina, ka vecāki iepazīstināti ar to, ka bērni pirmskolas
izglītības iestādē streika laikā netiks pieņemti grupās.
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Streiku likuma 28.pants paredz, ka streika laikā darbinieki, kuri tajā piedalās, nesaņem
darba samaksu un darba devējs par šiem darbiniekiem neizdara sociālās apdrošināšanas
iemaksas, ja vien kolektīvā interešu strīda puses nav vienojušās citādi. Pašvaldība kā pedagogu
tiešais darba devējs, Meirānu Kalpaka pamatskolas un PII „Rūķīši” izveidotājs, secina, ka
skatāmajā gadījumā nav kolektīvā interešu strīda puse, ņemot vērā, ka tās kompetencē neietilpst
streiku dalībnieku prasības izskatīšana vai atrisināšana, tādejādi sašaurināti tulkojot Streiku
likuma 28.pants daļā par strīda pušu vienošanas nav attiecināms uz pašvaldību. Tomēr,
pašvaldības izveidoto izglītības iestāžu kompetencē ietilpst darbinieku darba algas izmaksas
jautājums un Streika likuma 28.pants nosaka iespēju saņemt darba algu streika laikā, ja strīda
puses par algas saņemšanu vienojas. No augstāk minētā izriet, ka streika prasība nav adresēta
pašvaldībai vai tās izveidotai iestādei, tādejādi nav uzskatāma par strīda pusi, bet darba algas
izmaksas jautājums ietilpst vienīgi pašvaldības iestāžu kompetencē. Lai neierobežotu
darbinieku normatīvajos aktos noteikto tiesību uz jautājuma izskatīšanu par darba algas
samaksas saglabāšanu, pašvaldības dome uzskata, ka darba algas izmaksas jautājums streika
laikā ir pakļauts izskatīšanai pašvaldības domē. Ņemot vērā, ka tieši zemais pedagogu
atalgojums ir streika pamatā un, lai finansiālā situācija nebūtu iemesls tiesību uz streiku un
viedokļa paušanu ierobežojošais faktors tiem pedagogiem, kas streikā nevar piedalīties vienīgi
finansiālu apsvērumu dēļ, Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5
(Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – 1 (Aigars
Noviks), ATTURAS - 3 (Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne) nolemj:
1.

Izmaksāt Meirānu Kalpaka pamatskolas un Pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši”
darbiniekiem, kuri piedalās 2015.gada 27.novembra vienas dienas brīdinājuma streikā
darba samaksu un darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnā apmērā;

2.

Noslēgt vienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību par darba
samaksas saglabāšanu 2015.gada 27.novembra streika laikā.

Kārtējā domes sēde notiks 2015.gada 29.decembrī plkst.14.00
Sēdi slēdz plkst.17.30
Domes priekšsēdētājs
Sēdes protokoliste

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts

Protokols parakstīts 02.12.2015.
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Tālis Salenieks
Mārīte Kotāne

