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DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

26.05.2016.                                                                 Nr.6 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

Sēdi vada                            Tālis Salenieks domes priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē           Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Lana Kunce, Aigars Noviks Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs  

Sēdē nepiedalās deputāti  Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa – aizņemtas pamatdarbā   

                                            Līga Špune   - slimības dēļ                                                                            

Piedalās administrācijas darbinieki  Andris Kļaviņš – juriskonsults 

                                                              Aija Ozoliņa – nekustamā īpašuma speciāliste 

                                                               Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi.  

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus atbalstīt priekšlikumu iekļaut izsludinātajā sēdes darba 

kārtībā priekšlikumu “Par rezerves fonda zemesgabala „Ružāni 1” daļas, Lubānā, Lubānas 

novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.” 

  

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, 

Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Papildināt  izsludināto  2016.gada 26.maija  domes sēdes darba kārtību  ar jautājumu “Par 

rezerves fonda zemesgabala „Ružāni 1” daļas, Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu”  un izskatīt šo jautājumu kā pēdējo - 13. darba kārtības punktu.  

 

Apstiprināt sekojošu sēdes darba kārtību:  
            Informatīvs pārskats par iepriekšējās – marta domes sēdes lēmumu izpildi, par 

aktualitātēm pašvaldības darbā. 

1. Par papildus finansējuma piešķiršanu telts iegādei  

2. Par pieteikuma iesniegšanu projektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 

akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”  

3.  Par dabas resursu nodokļa līdzekļu izlietojumu  

4. Par kultūras darba speciālista ārzemju komandējumu un komandējuma  dienas naudu 

5. Par grozījumiem 2016.gada budžetā 

6.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no SIA "FORTRANZ" 

bezstrīda kārtībā 

7. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no SIA "Nikotrans" 

bezstrīda kārtībā 

8. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no Jāņa Gavara bezstrīda 

kārtībā  

9. Par rezerves zemes fonda zemes gabalu nodošanu nomā biedrībai “Motoklubs Lubāna”  

10. Par kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde” 

uzraudzības padomes locekļu iecelšanu 
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11. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Lubānas novadā” 

apstiprināšanu  

12. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā I.C. 

13. Par rezerves fonda zemesgabala „Ružāni 1” daļas, Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par aktivitātēm, pasākumiem, kuros 

ir piedalījies domes sēžu starplaikā. 

12.maijā  domes priekšsēdētājs piedalījās Daugavas upju baseinu konsultatīvās padomes 

sanāksmē Rīgā. 

23.maijā  domes priekšsēdētājs piedalījās operdziedātāja Jāņa Zābera piemiņai veltītajā zēnu 

vokālistu konkursa „Aiviekstes lakstīgalas” atklāšanā un Lubānas novada pašvaldības balvas 

pasniegšanā konkursa dalībniekam konkursa noslēgumā. 

Informācija deputātiem: ir noslēgušies 2 iepirkumi – par Brīvības ielas posma asfalta seguma 

atjaunošanu un par Oskara Kalpaka pieminekļa restaurāciju. 

Tālis Salenieks informē arī par komandējumā  esošā izpilddirektora Ivara Bodža sagatavoto   

ziņojumu  par 28.aprīļa un 2.maija ārkārtas domes sēdes lēmumu izpildi.  

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne 

sniedz ziņojumu par 19.maijā  notikušās komitejas sēdes darba kārtības jautājumiem.  

1. pielikumā pārskats par 28.aprīļa un 2.maija domes sēžu lēmumu izpildi. 

 

1.§ 

Par papildus finansējuma piešķiršanu telts iegādei 

ziņo Tālis Salenieks, debatēs Linda Pomere, Ilze Kraukle 

Priekšlikumu pašvaldībai iegādāties vai iznomāt telti Jauniešu centra aktivitātēm 2016.gada 

budžeta veidošanas laikā iesniedza Jauniešu centra speciāliste Linda Pomere. 2016.gada tāmē 

telts nomai tika piešķirti  830,00 EUR, paralēli ieteikts meklēt iespējas šādas telts iegādei 

pašvaldības īpašumā, lai  varētu to  izmantot arī citām kultūras aktivitātēm vasaras periodā.  

Lai sniegtu padziļinātu informāciju par  šādas telts  iegādes nepieciešamību un tās izmantošanas 

lietderību, informācijas sniegšanai uz sēdi aicināti Jauniešu centra speciāliste Linda Pomere un 

kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle. 

     Izskatot jaunatnes lietu speciālistes L.Pomeres iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 18.05.2016. 

ar Nr. LUB/2.10/16/172) tiek konstatēts: 

1) „Aiviekstes svētku 2016” norises aktivitātēm ir paredzēta lielas telts 8x16 m noma vai 

iegāde; 

2) Ņemot vērā to, ka ilgtermiņā telts iegāde varētu būt izdevīgāka izvēle, jaunatnes lietu 

speciāliste L.Pomere veica „zemsliekšņu” iepirkuma procedūru saskaņā ar pašvaldībā 

apstiprināto kārtību un noteica iespējamo piegādātāju, kura piedāvātā cena ir 3124,60 

EUR. 

    Ņemot vērā iepriekš teikto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, Finanšu un attīstības 23.05.2016. (protokols Nr.6, 2.§) priekšlikumus, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

      Veikt grozījumus iestādes tāmē, novirzot 830 EUR no telts nomai paredzētiem līdzekļiem 

telts iegādei un papildus piešķirt 350,00 EUR (trīs simti euro) no budžeta brīvajiem 

(nesadalītajiem) līdzekļiem telts 6x12 m iegādei. 

 

 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Lemumu_izpilde_26_05.doc


2.§ 

Par pieteikuma iesniegšanu projektu konkursā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 

akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” 

ziņo T.Salenieks 

 Lai atbalstītu sporta inventāra un aprīkojuma iegādi akreditētajās vispārējās izglītības 

iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolās, sākumskolās un vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs) un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 2016.gadā, Izglītības un 

zinātnes ministrija organizē projektu konkursu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 

akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” (turpmāk – 

konkurss).  

Konkursa atbalstāmās aktivitātes – sporta inventāra un aprīkojuma iegāde attiecīgā 

izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, kā arī 

sporta interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. 

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2016.gada 23.maijs. Projekta pieteikuma iesniedzējs 

– pašvaldība. 

Izglītības darba speciālistes A.Sluckas  sagatavotajā projekta pieteikumā paredzēta 

inventāra iegāde pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām, nepieciešamais pašvaldības 

līdzfinansējums 1729,48 EUR. 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 

2.punktu un  ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.05.2016. 

sēdes (protokols NR.5,3.§) Finanšu un attīstības 23.05.2016. (protokols Nr.6, 5.§) pozitīvo 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Atbalstīt projekta “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Lubānas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”  pieteikumā norādītās aktivitātes. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu  1729,48 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 

divdesmit deviņi euro un 48 centi) projekta realizācijai no pašvaldības budžeta 

brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem 

 

 

3.§ 

Par dabas resursu nodokļa līdzekļu izlietojumu 

ziņo T.Salenieks 

        Lubānas novada pašvaldība 2016. gadā ir ieplānojusi asfalta seguma atjaunošanu Brīvības 

ielā. Atsevišķiem īpašumiem Brīvības ielā šobrīd nav izbūvēti pieslēgumi zem ielas esošajam 

kanalizācijas maģistrālajam vadam. Lai pirms seguma uzklāšanas sakārtotu  ielas nodalījumā 

esošās komunikācijas, ņemot vērā Finanšu un attīstības 23.05.2016. (protokols Nr.6, 6.§) pozitīvo 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, 

Aigars Noviks,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Izbūvēt kanalizācijas pieslēgumus no maģistrālā vada Brīvības ielā līdz īpašumiem 

Brīvības ielā 3, Brīvības ielā 7 un Oskara Kalpaka ielā 19. 

2. Būvdarbus  5383,81 EUR (pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro un 81 centi) 

apmērā apmaksāt no dabas resursu nodokļa līdzekļiem. 

 

 



4.§ 

Par kultūras darba speciālista ārzemju komandējumu un komandējuma  dienas naudu 

ziņo T.Salenieks 

     Pašvaldībā 13.05.2016.  saņemts kultūras darba speciālistes Ilzes Kraukles iesniegums (reģ. 

Nr.LUB/2.10/16/171)  ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņas dalību braucienā uz Tautas tērpu un 

folkloras festivālu Švālenbergā Vācijā, kurā piedalīsies  Lubānas kultūras nama jauniešu deju 

kolektīvs „Žuburi”.  Festivāls notiks no 2016.gada  1. līdz 10.augustam. (pielikumā pasākuma 

plāns). Festivāla laikā  paredzēts arī pašvaldības sadraudzības pilsētas Vaijes (Weyhe) 

apmeklējums, kur  notiks kolektīva „Žuburi ” koncerts, kā arī  tikšanās ar Vaijes pašvaldības 

kultūras dzīves organizatoriem. 

 Sakarā ar iepriekš minēto,  nepieciešams papildus finansējums ārzemju komandējuma dienas 

naudai. Ņemot vērā, ka darbiniekam daļēji  tiek nodrošināta bezmaksas uzturēšanās 

komandējuma laikā, tad dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) nodrošinājumam 

nepieciešams 234,60 EUR.  

      Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Finanšu un attīstības 

23.05.2016. (protokols Nr.6, 7.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. komandēt pašvaldības kultūras darba speciālisti Ilzi Kraukli uz Švālenbergu Vācijā laikā 

no 2016.gada 1.-10.augustam. 

2. Piešķirt kultūras darba speciālista ārzemju komandējuma dienas naudas nodrošināšanai 

234,60 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro un 60 centi) no budžeta brīvajiem 

(nesadalītajiem) līdzekļiem. 

Pielikumā -  dienas naudas aprēķins  

 

5.§ 

Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” 

ziņo I.Logina 

Sakarā ar transfertu ieņēmumu saņemšanu no Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras 

projektu īstenošanai, iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu, papildus 

naudas līdzekļu nepieciešamību ārzemju komandējumam un Jauniešu centram pasākumu telts 

iegādei, grozījumiem iestāžu tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas 

kodiem un  kanalizācijas vadu izbūvi no dabas resursu līdzekļiem speciālajā budžetā, ņemot vērā 

Finanšu un  attīstības komitejas 23.05.2016. (protokols Nr.6, 8.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2016. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

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

2.1 Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” triju darba dienu laikā 

pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai; 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/dienas_naudas_aprekins_Vacija_Ilze.doc


2.2. Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.8  

 

6.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no 

SIA „FORTRANZ” bezstrīda kārtībā 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „FORTRANZ” (turpmāk tekstā - SIA „FORTRANZ”). 

 [..] 

 Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi SIA „FORTRANZ” nav pilnā apmērā 

samaksāts par laika posmu no 2012.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1. un 2.maksāšanas 

termiņu) un uz 2016.gada 26.maiju nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir EUR 39,95 apmērā, kur 

EUR 29,91 ir pamatparāds un EUR 10,04 ir nokavējuma nauda.  

 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 23.05.2016. (protokols 

Nr.6, 9.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars Noviks,  

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav,  

ATTURAS – nav, 

nolemj: 
 

1. uzlikt par pienākumu SIA „FORTRANZ” nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

kopā EUR 39,95 (trīsdesmit deviņi euro un deviņdesmit pieci centi) apmērā, kur EUR 29,91 

ir pamatparāds, EUR 10,04 ir nokavējuma nauda, par zemi „Avotiņi 3”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., par laika periodu no 2012.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1. un 

2.maksāšanas termiņu) viena mēnešu laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas; 

2.  piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „FORTANZ” par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo 

īpašumu – zemi „Avotiņi 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā EUR 39,95 (trīsdesmit 

deviņi euro un deviņdesmit pieci centi) apmērā, kur EUR 29,91 ir pamatparāds, EUR 10,04 

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. 

 

7.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļamaksājumu piedziņu no 

SIA „NIKOTRANS” bezstrīda kārtībā 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „NIKOTRANS” (turpmāk tekstā - SIA „NIKOTRANS”). 

[..] 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Grozijumi_budzeta_saistosie_noteikumi_8.doc


Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un ēkām SIA „NIKOTRANS” nav pilnā 

apmērā samaksāts par laika posmu no 2014.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1. un 

2.maksāšanas termiņu) un uz 2016.gada 26.maiju nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir EUR 

319,98 apmērā, kur EUR 276,62 ir pamatparāds un EUR 43,36 ir nokavējuma nauda.  

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 23.05.2016. (protokols Nr.6, 

10.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars Noviks,  

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav,  

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. uzlikt par pienākumu SIA „NIKOTRANS” nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

kopā EUR 319,98 (trīs simti deviņpadsmit euro un deviņdesmit astoņi centi) apmērā, kur 

EUR 276,62 ir pamatparāds, EUR 43,36 ir nokavējuma nauda, par zemi un ēkām 

„Tālavas”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu no 2014.gada līdz 2016.gadam 

(par 2016.gada 1. un 2.maksāšanas termiņu) viena mēnešu laikā no šī administratīvā akta 

spēkā stāšanās dienas; 

2.  piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „NIKOTRANS” par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo 

īpašumu – zemi un ēkām „Tālavas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā EUR 319,98 (trīs 

simti deviņpadsmit euro un deviņdesmit astoņi centi) apmērā, kur EUR 276,62 ir 

pamatparāds, EUR 43,36 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. 

 

8.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļamaksājumu piedziņu no 

Jāņa Gavara bezstrīda kārtībā 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Gavara. 

[..] 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un ēkām Jānim Gavaram nav pilnā apmērā 

samaksāts par laika posmu no 2012.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1. un 2.maksāšanas 

termiņu) un uz 2016.gada 26.maiju nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir EUR 294,30 apmērā, 

kur EUR 254,52 ir pamatparāds un EUR 39,78 ir nokavējuma nauda.  

 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 23.05.2016. (protokols 

Nr.6, 11.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars Noviks,  

Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav,  

ATTURAS – nav, 

nolemj: 



1. uzlikt par pienākumu Jānim Gavaram nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kopā 

EUR 294,30 (divi simti deviņdesmit četri euro un trīsdesmit centi) apmērā, kur EUR 

254,52 ir pamatparāds, EUR 39,78 ir nokavējuma nauda, par nekustamajiem īpašumiem - 

zemi un ēkām „Atpūtas”, „Āres” un „Āres Lukauši”, Indrānu pag., Lubānas nov., par 

laika periodu no 2012.gada līdz 2016.gadam (par 2016.gada 1. un 2.maksāšanas termiņu) 

viena mēnešu laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas; 

2.  piedzīt bezstrīda kārtībā no Jāņa Gavara par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamajiem  īpašumiem – zemi un ēkām „Atpūtas”, „Āres” un „Āres Lukauši”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., kopā EUR 294,30 (divi simti deviņdesmit četri euro un 

trīsdesmit centi) apmērā, kur EUR 254,52 ir pamatparāds, EUR 39,78 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. 

 

9.§ 

Par  rezerves zemes fonda zemes gabalu nodošanu nomā biedrībai “Motoklubs Lubāna” 

ziņo Tālis Salenieks 

      Izskatot Sandija Klikuča iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 20.04.2016. ar Nr.LUB/2.09/16/8) 

par divu zemes vienību (plāns pielikumā) nodošanu nomā konstatē: 

1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7013 004 0088 “Ružāni-3” 12,7402 ha platībā 

kadastrālā vērtība 8918 EUR, plānotā zemes izmantošana – dabas un apstādījumu 

teritorija un 7013 004 0118 “Oskara Kalpaka iela 56A” 1,2485 ha platībā kadastrālā 

vērtība 874EUR, plānotā zemes izmantošana – lauku zeme ir rezerves zemes fondā 

ieskaitītās zemes un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2.punktu vietējai 

pašvaldībai ir tiesības iznomāt šādus zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. 

2. Uz zemesgabaliem iepriekšējos gados ar novada motosporta entuziastu pūlēm ir izveidota 

mototrase, tās apsaimniekošana nav juridiski noformēta. 

3. 2016.gada 6.maijā biedrību un nodibinājumu reģistrā ir reģistrēta biedrība “Motoklubs 

Lubāna”, kurā viena no biedrības izpildinstitīcijas amatpersonām ir arī S.Klikučs ar 

tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi. 

4. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas zemes nomu” 18.punktu, kur 

teikts ka, ja pieņemts lēmums par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nomas 

maksu nosaka 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības, iznomājamo zemes vienību nomas 

maksa gadā attiecīgi “Ružāni-3” – 133,77EUR gadā, “Oskara Kalpaka iela 56A” – 

13,11EUR gadā. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Nodot nomā biedrībai “Motoklubs Lubāna” vienotais reģistrācijas Nr.XXX rezerves 

zemes fondā ieskaitītos zemes gabalus  “Ružāni-3”,  kadastra Nr. 7013 004 0088 un 

“Oskara Kalpaka iela 56A” kadastra Nr. 7013 004 0118 uz laiku līdz 2023.gada 

31.decembrim mototrases uzturēšanai. 



2. Noteikt nomas maksu gadā zemes gabalam “Ružāni-3”,  kadastra Nr. 7013 004 0088 - 

133,77 EUR gadā, “Oskara Kalpaka iela 56A” kadastra Nr. 7013 004 0118 - 13,11 EUR 

gadā. 

 

Deputāts Guntis Klikučs kā ieinteresētā persona balsojumā nepiedalās. 

 

10.§ 

Par kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde” 

uzraudzības padomes locekļu iecelšanu 

ziņo T.Salenieks 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” pirmās daļas 9.punktu un 991. punkta otro daļu un 

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes uzraudzības padomes nolikuma 

2. un 3. punktu, ņemot vērā Finanšu un  attīstības komitejas 23.05.2016. (protokols Nr.6, 13.§) 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Iecelt par pašvaldību kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā 

būvvalde”  uzraudzības padomes locekļiem domes priekšsēdētāja vietnieci Ivetu Peilāni, 

personas kods: XXX un pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Bodžu, personas kods:XXX. 

 
 

 

11.§ 

Par saistošo noteikumu „Par  pašvaldības noteiktajām  nodevām Lubānas novadā” 

apstiprināšanu 

ziņo Andris Kļaviņš 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu un pamatojoties uz likuma par „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 23.05.2016. 

(protokols Nr.6, 14.§) priekšlikumus, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 “ Par  pašvaldības noteiktajām  nodevām Lubānas 

novadā”. 

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”. 

Pielikumā  saistošie noteikumi Nr.9 un  paskaidrojuma raksts. 

 

12.§ 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā I.C. 

ziņo A.Kļaviņš 

  2016.gada 5.maijā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) saņēma I.C, 

deklarētā dzīvesvieta XXX, iesniegumu (Nr.LUB/2.10/16/155), kurā lūdz iznomāt pašvaldības 

dzīvokli Ozolu ielā 14-32, saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 “Par Lubānas novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 23.panta 3.1. apakšpunktu.  

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/nodevas_saistosie_9.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/PASKAIDROJUMA_raksts_nodevas.doc


 Pašvaldība ir saņēmusi 2016.gada 19.maija Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” 

filiāles “Lubāna” (turpmāk tekstā – VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna”) izziņu, kurā vadītājs 

G.Ločmelis apliecina, ka I.C. personas kods XXX, ir pieņemta darbā VSAC “Latgale” filiālē 

“Lubāna” par sociālo aprūpētāju, noslēdzot līgumu no 2015.gada 2.novembra uz nenoteiktu 

laiku. 

2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.7) 

23.3.1. apakšpunkts nosaka, ka “vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo telpu nodrošina 

pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu uzņēmumu jaunos 

speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no palīdzības pieprasīšanas brīža 

pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā”. Noteikumu Nr.7 15.1.10. 

apakšpunkts nosaka, ka “šo noteikumu 23.3.1.apakkšpunktā minētajā gadījumā personas iesniedz 

iestādes vai uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu”. 
Noteikumu Nr. 7 14.1. punkts nosaka, ka  “Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību iesniedz 

Lubānas novada pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā ietver apliecinājumus tam, ka personas 

pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Lubānas novada pašvaldības teritorijā. Noteikumu Nr.7. 15.1.9. 

apakšpunkts nosaka, ka  “šo noteikumu 23.3.1., 23.3.3 apakšpunktos minētajos gadījumos personām 

14. punktā minētajā iesniegumā nav jānorāda šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktos norādītie 

apliecinājumi”. 

 Pamatojoties uz I.C. iesniegumu un tajā norādīto informāciju, VSAC “Latgale” filiāles 

“Lubāna” vadītāja G.Ločmeļa izziņu par nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu, I.C. ir 

uzskatāma par pašvaldības teritorijā esošas valsts iestādes jauno speciālistu Noteikumu Nr.7 

23.3.1. apakšpunkta izpratnē. Atbilstoši Noteikumu Nr.7. 15.1.9.apakšpunktam jaunajam 

speciālistam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi pašvaldībai nav jābūt deklarētam Lubānas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā augstāk minēto, I.C. ir tiesīga saņemt Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai 

tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

Noteikumu Nr.7 18.punkts nosaka, ka „Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos 

dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata 

un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības 

reģistrā vai lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra”. 

 Noklausījusies un izvērtējusi Andra Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz 

Lubānas novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā” 18.punktu, 15.1.9.,  15.1.10., un 23.3.1., apakšpunktiem, kā arī ņemot vērā 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.05.2016.(protokols Nr.5, 5.§) 

atzinumu,  

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Atzīt I.C, personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX, par tiesīgu saņemt palīdzību 

dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

platības izīrēšana; 

2. Iekļaut I.C. palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās 

nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa citas personas, kuras ar šo palīdzību 

nodrošināmas vispārējā kārtībā. 

 

13.§ 

Par rezerves fonda zemesgabala „Ružāni 1” daļas, Lubānā, Lubānas novadā, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ziņo T.Salenieks 

 



     Ar Lubānas novada domes 28.04.2016. sēdes (protokols Nr.4, 2.§) lēmumu iznomāšanai tika 

nodots pašvaldības nomas objekts – rezerves fonda zemesgabala “Ružāni 1” daļa Lubānā, 

Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7013-004-0104, 1,2 ha platībā. Objekta mutiska izsole 

tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2016. gada 16. maijā, izsole notika 2016. 

gada 25. maijā. 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis vienīgais pretendents – G.Dz, p. k. 

040573-12557, kas nosolīja nomas maksu EUR 45,00 (četrdesmit pieci euro) gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, izsoles noteikumu (apstiprināti 

ar 16.05.2016. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/16/41) 13. punktu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Aigars 

Noviks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt rezerves fonda zemesgabala “Ružāni 1” daļas Lubānā, Lubānas novadā, kadastra 

apzīmējums: 7013-004-0104, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar 

G.Dz. uz laiku līdz 2021. gada 31. maijam ar nomas gada maksu EUR 45.00 (četrdesmit pieci 

euro). 

 

Sēde slēgta plkst.17.00 

 

Domes priekšsēdētājs                (personiskais paraksts)                           Tālis Salenieks 

Protokols parakstīts 2016.gada  2.jūnijā                                                                                                         

Protokolēja                             (personiskais paraksts)                               Mārīte Kotāne 

 

 

 

http://www.lubana.lv/

