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

Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.

Ilgonis LOSĀNS Iveta PEILĀNE,
Līga ŠPUNE, Rudīte KOLĀTE
Aigars NOVIKS,
Guntis KLIKUČS,
Lana KUNCE.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Aija OZOLIŅA,
nekustamo īpašumu speciāliste; Zane BUTLERE, pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Andris KĻAVIŅŠ, pašvaldības
juriskonsults.
Nepiedalās –
Deputāte:
Laila OZOLIŅA, (aizņemta savā tiešajā darbā).
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un informē deputātus par savu
darbu starplaikā starp domes sēdēm. Saskaņā ar pašvaldības 2013.gada 25.jūlija
Noteikumiem Nr.3 „Noteikumi par komandējumiem” 2.4..punktu, kurā noteikts, ka
„atskaiti par komandējumu domes priekšsēdētājs iesniedz mutiski domei”, pieņem
zināšanai domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ziņojumu par veikto komandējumu
saturu un lietderību pārskata periodā no 2015.gada aprīļa domes sēdes līdz maija
kārtējai domes sēdei. Kā Finanšu un attīstības komitejas priekšsēdētājs informē par
sēdē skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā neiekļautajiem jautājumiem.
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs ziņo par pašvaldības darbību starplaikā starp
domes sēdēm. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteikto par pārskata sniegšanu
jautājumā par domes lēmumu izpildi, pieņem zināšanai pašvaldības izpilddirektora
Ivara Bodža ziņojumu/pārskatu par domes 2015.gada 30.aprīļa un 14.maija sēdēs
(Protokoli Nr.6 un 7) pieņemto lēmumu izpildi.
(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)
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Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina papildināt izsludināto darba kārtību ar
18.jautājumu „Par papildus finansējumu pašvaldības investīcijām kapu teritorijas
sagatavošanai apbedījumu veikšanai”.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Guntis Klikučs, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns,
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU:
1. Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Noteikumos "Par balvas - prēmijas
piešķiršanu pedagogiem".
2. Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Noteikumos „Par Lubānas novada
skolēnu prēmēšanu”.
3. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no SIA "Pats-4"
bezstrīda kārtībā.
4. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no SIA „UGO”
bezstrīda kārtībā.
5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
6. Par pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Filtri” daļas nomu.
7. Par dzīvokļa Nr.41, Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, pirkuma līguma
laušanu.
8. Par iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu.
9. Par Meirānu Tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces iesniegumu.
10. Par līdzekļu piešķiršanu gājēju celiņa Oskara Kalpaka ielā, Lubānā, Lubānas
novadā, remontam.
11. Par dalības maksas apstiprināšanu Meirānu Kalpaka pamatskolas salidojumam.
12. Par papildus finansējuma piešķiršanu Lubānas novada skolēnu – mācību
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai.
13. Par ziedojuma pieņemšanu.
14. Par ēdināšanas maksas pakalpojuma kalkulācijas apstiprināšanu bērnu vasaras
nometnē Meirānu Kalpaka pamatskolā no 2015.gada 15. - 21.jūnijam.
15. Par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par
2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu".
16. Par P. ģimenes deklarēto dzīvesvietu.
17. Par I.L deklarēto dzīvesvietu.
18. Par papildus finansējumu pašvaldības investīcijām kapu teritorijas sagatavošanai
apbedījumu veikšanai.
1.§
PAR IZMAIŅĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMOS "PAR
BALVAS - PRĒMIJAS PIEŠĶIRŠANU PEDAGOGIEM"
Ziņo: T.Salenieks
Izskata Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Anitas Sluckas
28.04.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/361) par izmaiņām Lubānas novada
pašvaldības Noteikumos „Par balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”
(Apstiprināti ar Lubānas novada domes 27.02.2014. lēmumu (Protokols Nr.2, 13.§)).
Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 1.§)
lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Veikt izmaiņas Lubānas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra
Noteikumos Nr.2 „Par balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”:
- punktu 1.3. izteikt šādā redakcijā: „Prēmijas tiek piešķirtas par
izglītojamā sagatavošanu konkursiem, mācību priekšmetu olimpiādēm,
ZPD lasījumiem un Mākslas skolas valsts konkursiem, ja izglītojamais
ieguvis kādu no godalgotajām 1.- 3. vietām starpnovadu, reģiona, valsts
mērogā, kā arī Atzinību reģiona un valsts mērogā.”;
- papildināt ar punktu 1.6. šādā redakcijā: „Izvērtēšana notiek,
pamatojoties uz iesniegtajiem konkursu un olimpiāžu rezultātu
protokoliem, ko iesniedz starpnovadu (Madona, Cesvaine, Varakļāni,
Ērgļi un Lubāna) mācību priekšmetu metodiskās komisijas un
apstiprina izglītības iestāžu direktoru vietnieki Izglītības jomā.”;
- punktu 2. Balvas – prēmijas apmērs papildināt: „Reģionu mērogā –
Atzinība 20, - EUR”.
(Pielikumā Nr.2 – 27.02.2014. Noteikumi Nr.2 „Par balvas – prēmijas piešķiršanu
pedagogiem” ar grozījumiem uz 1 lapas.)
2.§
PAR IZMAIŅĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMOS „PAR
LUBĀNAS NOVADA SKOLĒNU PRĒMĒŠANU”
Ziņo: T.Salenieks
Izskata Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Anitas Sluckas
28.04.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/361) par izmaiņām Lubānas novada
pašvaldības Noteikumos „Par Lubānas novada skolēnu prēmēšanu” (Apstiprināti ar
Lubānas novada domes 28.11.2013. sēdes (Protokols Nr.16, 5.§) lēmumu. Ņemot vērā
to, ka „Izglītības likumā” vārds "skolēni" aizstāts ar jēdzienu "izglītojamie", saskaņā
ar Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Veikt izmaiņas Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra
Noteikumos Nr.5 „Par Lubānas novada skolēnu prēmēšanu”:
- noteikumu nosaukumā vārdu „skolēnu” aizstāt ar vārdu „izglītojamo”;
- punktu 1.4. izteikt šādā redakcijā „Prēmijas tiek piešķirtas par Atzinības
iegūšanu mācību priekšmetu olimpiādēs reģionā, valstī un Mākslas skolas
valsts konkursos.”;
- punktu 3. Prēmiju apmērs papildināt: Atzinība Reģionos – 20,- EUR;
- punktu 4. Prēmēšanas kārtība papildināt: „4.1. Olimpiāžu, ZPD lasījumu
un Mākslas skolas valsts konkursu rezultātus, pamatojoties uz iesniegtajiem
apstiprinātajiem protokoliem, apkopo Izglītības darba speciālists un iesniedz
pašvaldības grāmatvedībā.”; „4.2. Prēmijas tiek pasniegtas mācību gada
noslēgumā maija mēnesī svinīgā pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja.”.
(Pielikumā Nr.3 – 28.11.2013. Noteikumi Nr.5 „Par Lubānas novada izglītojamo
prēmēšanu” ar grozījumiem uz 1 lapas.)
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3.§
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMU
PIEDZIŅU NO SIA "PATS-4" BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ
Ziņo: A.Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Pats-4” (turpmāk tekstā - SIA „Pats-4”).
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2004.gada 1.decembrī nostiprināts ēku
(būvju) nekustamais īpašums Meirānu ielā 2A, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma
(folijas) Nr.100000158113, Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2004.gada
1.decembrī nostiprināts zemes īpašums Meirānu ielā 2B, Lubāna, Lubānas nov.,
nodalījuma (folijas) Nr.18, Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2014.gada
13.maijā nostiprināts zemes īpašums Meirānu ielā 2A, Lubāna, Lubānas nov.,
nodalījuma (folijas) Nr.100000533186.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un saimnieciskai darbībai
paredzētām ēkām SIA „Pats-4” nav pilnā apmērā samaksāts par laika posmu no
2012.gada līdz 2015.gadam (par 2015.gada 1. un 2.maksāšanas termiņu) un uz
2015.gada 28.maiju nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 1405,09 EUR apmērā, kur
1159,37 EUR ir pamatparāds, 245,72 EUR ir nokavējuma nauda.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un „Administratīvā
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir teikts, ka nodokļa
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt
nodokļus un nodevas; 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēķinātos nodokļu maksājumus
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 2.punkts
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments,
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaņā ar „Civilprocesa likumu” un
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. „Administratīvā
procesa likuma” 364.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas
uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas
summu piedziņu. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
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pirmās daļas 2.punktu, 26.panta pirmo daļu un septītās daļas 2.punktu, vadoties no
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daļas 1.punkta un 3.punkta,
360.panta pirmās daļas, 364.panta pirmās daļas, 366.panta un 367.panta, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Līga Špune),
PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Guntis Klikučs),
n o l e m j:
1. Uzlikt par pienākumu SIA „Pats-4” nomaksāt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, kopā 1405,09 EUR (viens tūkstotis četri simti pieci euro, 9
centi) apmērā, kur 1159,37 EUR ir pamatparāds, 245,72 EUR ir nokavējuma
nauda par zemi un saimnieciskai darbībai paredzētām ēkām Meirānu ielā 2A un
Meirānu ielā 2B, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 2012.gada līdz
2015.gadam (par 2015.gada 1. un 2.maksāšanas termiņu) trīs mēnešu laikā no šī
administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „Pats-4” par labu Lubānas novada
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma
naudu par nekustamajiem īpašumiem – zemi un saimnieciskai darbībai
paredzētajām ēkām Meirānu ielā 2A un Meirānu ielā 2B, Lubānā, Lubānas
nov., kopā 1405,09 EUR (viens tūkstotis četri simti pieci euro, 9 centi) apmērā,
kur 1159,37 EUR ir pamatparāds, 245,72 EUR ir nokavējuma nauda, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi:
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokļa parāds un
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saņemšanas dienas.
(Pielikumā Nr.4 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2
lapām. Izsūtīto brīdinājumu par nokavētajiem nodokļa maksājumiem kopijas; izsūtīto
maksāšanas paziņojumu kopijas; konta pārskati; Zemesgrāmatas izdruka; veikto
maksājumu pārskats glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2015.gada
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar
pielikumiem”, Protokols Nr.7.)
4.§
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMU
PIEDZIŅU NO SIA „UGO” BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ
Ziņo: A.Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „UGO” (turpmāk tekstā - SIA „UGO”).
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2006.gada 4.oktobrī nostiprināts
nekustamais īpašums Rugāju ielā 6, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas)
Nr.63.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un saimnieciskai darbībai
paredzētām ēkām SIA „UGO” nav pilnā apmērā samaksāts par laika posmu no
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2013.gada līdz 2015.gadam (par 2015.gada 1. un 2.maksāšanas termiņu) un uz
2015.gada 28.maiju nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 558,32 EUR apmērā, kur
467,34 EUR ir pamatparāds, 90,98 EUR ir nokavējuma nauda.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā. Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto
nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un „Administratīvā
procesa likumā” noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir teikts, ka nodokļa
maksātāja vispārīgs pienākums ir noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt
nodokļus un nodevas; 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu maksājumus
atbilstoši .. dokumentiem par maksājumiem budžetā aprēķinātos nodokļu maksājumus
(arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija
piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septītās daļas 2.punkts
nosaka, ka lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments,
un to izpilda zvērināti tiesu izpildītāji saskaņā ar „Civilprocesa likumu” un
pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. „Administratīvā
procesa likuma” 364.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvā akta piespiedu
izpildes izmaksas uzliek adresātam, un 366.pantā teikts, ka administratīvo aktu, kas
uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz
izpildrīkojuma pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas
summu piedziņu. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 360.panta pirmo daļu,
administratīvo aktu izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums:
administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu
izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts labprātīgi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
9.panta pirmo un otro daļu, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 26.panta pirmo daļu un septītās daļas 2.punktu, vadoties no
„Administratīvā procesa likuma” 359.panta pirmās daļas 1.punkta un 3.punkta,
360.panta pirmās daļas, 364.panta pirmās daļas, 366.panta un 367.panta, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Līga Špune),
PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Guntis Klikučs),
n o l e m j:
1. Uzlikt par pienākumu SIA „UGO” nomaksāt nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, kopā 558,32 EUR (pieci simti piecdesmit astoņi euro, 32 centi)
apmērā, kur 467,34 EUR ir pamatparāds, 90,98 EUR ir nokavējuma nauda par
zemi un saimnieciskai darbībai paredzētām ēkām Rugāju ielā 6, Lubāna,
Lubānas nov., par laika periodu no 2013.gada līdz 2015.gadam (par 2015.gada 1.
un 2.maksāšanas termiņu) trīs mēnešu laikā no šī administratīvā akta spēkā
stāšanās dienas.
2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „UGO” par labu Lubānas novada
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma
6

naudu par nekustamajiem īpašumu – zemi un saimnieciskai darbībai
paredzētajām ēkām Rugāju ielā 6, Lubānā, Lubānas nov., kopā 558,32 EUR
(pieci simti piecdesmit astoņi euro, 32 centi) apmērā, kur 467,34 EUR ir
pamatparāds, 90,98 EUR ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi:
Pils iela 16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokļa parāds un
nokavējuma nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes
lēmuma izraksta – administratīvā akta – saņemšanas dienas.
(Pielikumā Nr.5 – izvērstais lēmums – izpildrīkojums (administratīvais akts) uz 2
lapām. Izsūtīto brīdinājumu par nokavētajiem nodokļa maksājumiem kopijas; izsūtīto
maksāšanas paziņojumu kopijas; konta pārskati; Zemesgrāmatas izdruka; veikto
maksājumu pārskats glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2015.gada
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar
pielikumiem”, Protokols Nr.7.)
5.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS
LIETOŠANĀ
Ziņo: I.Bodžs
Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziņojumu par 2013.gada 25.jūlijā
pieņemto domes sēdes lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā” un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
iesniegumu (Reģ.21.05.2015., Nr.2.08/451) par zemesgabala daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā, kā arī Lubānas novada pašvaldības noslēgto Līgums
par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
"Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos" īstenošanā Nr.
46/2013. Būvniecības procesā tika veikti grozījumi tehniskajā projektā, kā rezultātā
ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūras piekļuves punkts tika izbūvēts pašvaldībai
piekrītošā zemes gabalā ceļa Meirānu tilts – Krūmiņi nodalījumā nevis uz
zemesgabala “Meirānu Kalpaka pamatskola”, kā bija plānots. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 17) daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 8.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 25.jūlija domes sēdes lēmumā “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (Protokols Nr.11, 4.§)
izslēdzot no bezatlīdzības lietošanā nododamajiem īpašumiem zemes gabala
daļu 2 (divu) m2 apmērā īpašumā „Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni,
Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra numurs:7058-016-0228.
2. Nodot bezatlīdzības lietošanā valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs" pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabala daļu 2
(divu) m2 apmērā īpašumā “Meirānu tilts – Krūmiņi”, Indrānu pagasts,
Lubānas
novads,
kadastra
numurs:
7058-016-0216
projekta
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Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 "Nākamās paaudzes elektronisko sakaru
tīklu attīstība lauku reģionos" īstenošanai.
3. Zemes lietošanas līgumu noslēgt uz termiņu līdz 2035.gada 31.augustam.
6.§
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ ZEMESGABALA “FILTRI” DAĻAS NOMU
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Pētera Krēsliņa 15.05.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/188) par zemes
iznomāšanu, secina, ka zemesgabals “Filtri”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar
kadastra apzīmējumu:7058-016-0232, daļa 3 ha platībā, piekrīt pašvaldībai. Zemes
gabala kadastrālā vērtība uz 01.05.2015. ir 1366 EUR. Pamatojoties uz LR 1994.gada
19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu,
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un
kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un LR 2007.gada 30.oktobra MK noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, kas nosaka ka, ja
tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole,
solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā
paredzētajā kārtībā, kas savukārt nosaka, ka, ja pašvaldības saistošie noteikumi nav
izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības, nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu, nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos
noteiktos nodokļus. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes
(Protokols Nr.7, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Organizēt pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Filtri”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, kadastra apzīmējums:7058-016-0232, daļas 3 ha platībā,
zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt izsoles sākumcenu 21 EUR (divdesmit viens eiro) gadā.
(Zemesgabala skices kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2015.gada
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar
pielikumiem”, Protokols Nr.7.)
7.§
PAR DZĪVOKĻA Nr.41, OZOLU IELĀ 14, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ,
PIRKUMA LĪGUMA LAUŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Izskata G.K. 13.02.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/78) par 2013.gada 24.aprīlī
noslēgtā pirkuma līguma par nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.41, Ozolu ielā 14,
Lubānā, Lubānas novadā, atcelšanu un iemaksātās naudas atgriešanu. Uzlabojumi
dzīvoklī nav veikti, parāds par apkuri uz 2015.gada 1.aprīli ir 508.48 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 17) punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 17.§) lēmumu,

8

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Lauzt 2013.gada 24.aprīļa pirkuma līgumu par dzīvokļa Nr.41 īpašumu
Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, noslēdzot atsevišķu vienošanos ar
G.K..
2. Atjaunot dzīvokli pašvaldības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā.
(Vienošanās projekts un soda naudas aprēķina kopija glabājas Lubānas novada
pašvaldības arhīvā 2015.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un
attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem”, Protokols Nr.7.)
8.§
PAR IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS PROJEKTU KONKURSU
Ziņo: T.Salenieks
2015.gada 11.maijā noslēdzās iedzīvotāju iniciatīvu konkurss, pieteikumu
vērtēšanas komisija par konkursa uzvarētājiem atzina piecus projektus. No komisijas
saņemts ierosinājums atbalstīt ārpus laureātu saraksta palikušos projektus.
Pamatojoties uz “Likuma par pašvaldībām” 15.panta 2) punktu, ņemot vērā Finanšu
un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 10.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Atbalstīt un piešķirt finansējumu no pašvaldības budžeta brīvajiem
(nesadalītajiem) līdzekļiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem:
- „Līdzsvars visā!” – 1000 EUR (viens tūkstotis eiro), iesniedzējs Laila
Krēsliņa;
- „Slīdētprieks” – 1000 EUR (viens tūkstotis eiro), iesniedzējs Tija Žvagiņa;
- „Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana” – 1000 EUR (viens tūkstotis
eiro), iesniedzējs Mārīte Kotāne.
(Pielikumā Nr.6 – Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa pieteikumu kopsavilkums
uz 3 lapām.)
9.§
PAR MEIRĀNU TAUTAS NAMA VADĪTĀJAS INGAS AIZSILNIECES
IESNIEGUMU
Ziņo: I.Logina
Meirānu Tautas nama vadītāja Inga Aizsilniece savā 13.05.2015. iesniegumā
(Reģ.14.05.2015., Nr.2.08/430) lūdz atļaut no iestādes pamatbudžeta paredzētajiem
1100 EUR transporta pakalpojumiem 1000 EUR izmantot prāmja un biļešu izmaksu
segšanai vidējās paaudzes deju kolektīva (VPDK) “Meirāni” dalībai starptautiskajā
folkloras festivālā Somijā “Raumas mežģīņu nedēļa 2015”,
jo transporta
pakalpojumiem 1000 EUR biedrība “Meirānieši” ir saņēmusi no VKK fonda projektā
“VPDK "Meirāni" dalība festivālā "Raumas mežģīņu nedēļa 2015" Somijā”.
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Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7,
12.§) lēmumu atbalstīt viņas lūgumu no iestādes pamatbudžeta paredzētajiem 1000
EUR izmantot pasažieru biļešu izmaksu segšanai un transportlīdzekļa pārvadājumu
izmaksu segšanai uz prāmja maršrutā Tallina – Helsinki, Helsinki – Tallina, lai
atbalstītu VPDK “Meirāni” dalību starptautiskajā folkloras festivālā Somijā “Raumas
mežģīņu nedēļa 2015”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Atbalstīt Meirānu tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces lūgumu no iestādes
pamatbudžeta paredzētajiem 1000 EUR (viens tūkstotis euro) izmantot
pasažieru biļešu izmaksu segšanai un transportlīdzekļa pārvadājumu izmaksu
segšanai uz prāmja maršrutā Tallina – Helsinki, Helsinki – Tallina, lai atbalstītu
vidējās paaudzes deju kolektīva “Meirāni” dalību starptautiskajā folkloras
festivālā Somijā “Raumas mežģīņu nedēļa 2015”.
10.§
PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU GĀJĒJU CELIŅA OSKARA KALPAKA IELĀ,
LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, REMONTAM
Ziņo: I.Bodžs
SIA “Lubānas patērētāju biedrība” realizējot savas teritorijas Oskara Kalpaka ielā
5, Lubānā, Lubānas novadā, labiekārtošanas darbus griezās pašvaldībā ar
ierosinājumu sakārtot pašvaldības īpašumā esošā trotuāra seguma daļu. Ņemot vērā,
ka trotuārs ir vienota būve, tehnoloģiski robeža grūti nošķirama, kā arī pamatojoties
uz SIA “Kvalitātes Centrs Būvniecībai” sastādīto tāmi, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 13.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Piešķirt 655,28 EUR (seši simti piecdesmit pieci eiro, 28 centi) no pašvaldības
budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem trotuāra posma no Oskara
Kalpaka ielas Nr.5 līdz Nr.7, Lubānā, Lubānas novadā, 12 (divpadsmit) m2
platībā, remontam.
2. Noslēgt līgumu ar SIA “Kvalitātes Centrs Būvniecībai”, Reģ.
Nr.55403029481 par trotuāra remontu.
(Tāme glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2015.gada pastāvīgi glabājamā
lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem”,
Protokols Nr.7.)
11.§
PAR DALĪBAS MAKSAS APSTIPRINĀŠANU MEIRĀNU KALPAKA
PAMATSKOLAS SALIDOJUMAM
Ziņo: I.Logina
Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 13.05.2015.
iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/431), pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 21. panta
14.(g) punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes
(Protokols Nr.7, 4.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt dalības maksu 3 EUR (trīs eiro) apmērā Meirānu Kalpaka
pamatskolas absolventu salidojumam, kas notiks 2015. gada 6. jūnijā Meirānos,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
(Maksas aprēķina kopija glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2015.gada
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar
pielikumiem”, Protokols Nr.7.)
12.§
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU LUBĀNAS NOVADA
SKOLĒNU – MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJU
APBALVOŠANAI
Ziņo: I.Logina
Izskata Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Anitas Sluckas
05.05.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/388) par papildus finansējuma piešķiršanu
novada skolēnu – mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju prēmēšanai, pamatojoties
uz 2013.gada 28.novembra Lubānas novada pašvaldības Noteikumiem Nr.5 „Par
Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu”, 2014.gada 27.februāra Noteikumiem Nr.2
„Par balvas – prēmijas piešķiršanu pedagogiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Piešķirt papildus finansējumu 495 EUR (četri simti deviņdesmit pieci eiro)
apmērā Lubānas novada skolēnu – mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju
prēmēšanai.
(Lubānas novada izglītojamo – olimpiāžu uzvarētāju saraksts un apbalvoto pedagogu
(dāvanu karte) saraksts glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2015.gada
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar
pielikumiem”, Protokols Nr.7.)
13.§
PAR ZIEDOJUMA PIEŅEMŠANU
Ziņo: I.Logina
Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 13.05.2015.
iesniegumu Nr.1-16/12 (Reģ.14.05.2015., Nr.2.08/432) par naudas ziedojuma
saņemšanu no Vītolu fonda 400 EUR vērtībā skolas ekskursijai „Pētīsim un izzināsim
Latvijas vēsturi”. Saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto „Noteikumu par dāvinājumiem
(ziedojumiem) Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu: „Dāvinājuma vērtībai
pārsniedzot 150 euro, lēmumu par dāvinājuma pieņemšanu un izlietošanu pieņem
dome”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7,
11.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Pieņemt naudas līdzekļu ziedojumu no Vītolu fonda 400 EUR (četri simti euro)
vērtībā. Saņemto ziedojumu Meirānu Kalpaka pamatskolai, saskaņā ar
ziedojuma līguma nosacījumiem, izlietot skolas ekskursijai „Pētīsim un izzināsim
Latvijas vēsturi”.
14.§
PAR ĒDINĀŠANAS MAKSAS PAKALPOJUMA KALKULĀCIJAS
APSTIPRINĀŠANU BĒRNU VASARAS NOMETNĒ MEIRĀNU KALPAKA
PAMATSKOLĀ NO 2015.GADA 15. - 21.JŪNIJAM
Ziņo: I.Logina
Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 21.05.2015.
iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/455) par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu bērnu vasaras
nometnei „Dzīve laukos ir aizraujoša” no 2015.gada 15. - 21.jūnijam 8 EUR (astoņi
euro) dienā. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktam, tikai dome
var noteikt maksu par pakalpojumiem. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
22.05.2015. sēdes (Protokols Nr.7, 18.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt maksas pakalpojumu Meirānu Kalpaka pamatskolā par ēdināšanu
bērnu vasaras nometnē „Dzīve laukos ir aizraujoša” no 2015.gada 15. 21.jūnijam 8,00 EUR (astoņi euro) dienā vienai personai.
(Pielikumā Nr.7 – Ēdināšanas pašizmaksas aprēķini uz 8 lapām.)
15.§
PAR GROZĪJUMIEM 2015.GADA 29.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.3 "PAR 2015.GADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO BUDŽETU"
Ziņo: I.Logina
Sakarā ar papildus finansējuma piešķiršanu sētas remontam PII „Rūķīši”,
transporta pakalpojumu apmaksai biedrībai Daugavas Vanagi Latvijā, biļešu iegādei
uz XI Latvijas Skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, neplānotiem ietves
seguma remonta darbiem Oskara Kalpaka ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, papildus
līdzekļu nepieciešamību balvu piešķiršanai skolēniem un pedagogiem par
sasniegumiem mācību olimpiādēs un iedzīvotāju iniciatīvu projektu aktivitātēm,
apbedīšanas pabalsta izmaksu Sociālā dienesta darbiniekam atbilstoši pašvaldībā
apstiprinātajam nolikumam „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām
garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, naudas līdzekļu ziedojuma saņemšanu
Meirānu Kalpaka pamatskolai, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus Lubānas
Kultūras nama ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.05.2015. sēdes (Protokols
Nr.7, 15.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), 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 apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8
„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.8 “Grozījumi Lubānas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2015.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr.8 „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.
(Pielikumā Nr.8 – Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”” uz 2 lapām.)
16.§
PAR P. ĢIMENES DEKLARĒTO DZĪVESVIETU
Ziņo: A.Kļaviņš
Izskata administratīvo lietu, kas ierosināta uz V.L. 31.03.2015. iesnieguma
(Reģ.Nr.2.10/117) pamata, balstoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta
1.punktu. Pamatojoties uz „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 1., 3.pantu, 11.pantu,
12.panta 1.daļu, „Administratīvā procesa likuma” 59.panta 1. un 2.daļu, 63.panta
1.daļas 1.punktu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Anulēt J.P., personas kods: xxx, I.P., personas kods: xxx, V.P., personas kods:
xxx, J.P., personas kods: xxx, deklarēto dzīvesvietu: xxx.
(Pielikumā Nr.9 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.)
17.§
PAR I. L. DEKLARĒTO DZĪVESVIETU
Ziņo: A.Kļaviņš
Izskata administratīvo lietu, kas ierosināta uz J.L. 01.04.2015. iesnieguma
(Reģ.Nr.2.10/119) pamata, balstoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta
1.punktu. Pamatojoties uz „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 1., 3.pantu, 11.pantu,
12.panta 1.daļu, „Administratīvā procesa likuma” 59.panta 1. un 2.daļu, 63.panta
1.daļas 1.punktu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Anulēt I.L., personas kods: xxx, deklarēto dzīvesvietu: xxx.
(Pielikumā Nr.10 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)
18.§
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMU PAŠVALDĪBAS INVESTĪCIJĀM KAPU
TERITORIJAS SAGATAVOŠANAI APBEDĪJUMU VEIKŠANAI
Ziņo: I.Bodžs
Ņemot vērā publiskā iepirkuma “Kapu teritorijas sagatavošana apbedījumu
veikšanai” LNP2015/5 rezultātus), kurā ar zemāko cenu 8408,77 EUR uzvarēja SIA
“Ambergold”, to, ka pašvaldības 2015.gada budžetā plānotais finansējums
augstākminētajiem darbiem paredzēts 5000 EUR apmērā, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 2) punktu un 21.panta 2) punktu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Rudīte Kolāte,
Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Pārdalīt finanšu līdzekļus pašvaldības budžetā, piešķirot papildus
finansējumu 3408,77 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņi euro, 77 centi)
apmērā aktivitātei celmu aizvākšana un frēzēšana Jauno kapu teritorijā un
samazinot finansējumu līdzīgā apmērā aktivitātei kapličas un teritorijas
Jaunajos kapos labiekārtošanas projekta izstrādei.
2. Paredzēt finansējumu 2016.gada budžetā kapličas Jaunajos kapos tehniskā
projekta izstrādei.
(Pielikumā Nr.11 – Piedāvājumu vērtēšanas sanāksmes Protokola Nr.4 izraksts
pielikumā uz 1 lapas.)
Sēdi slēdz plkst. 17,00.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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