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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv 
 

DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

30.06.2016.                                               Nr.9 

 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

Sēdi vada                          Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, 

Līga Špune, Laila Ozoliņa  

Sēdē nepiedalās deputāti  Rudīte Kolāte, Aigars Noviks – ikgadējā atvaļinājumā  

pamatdarbā.                                        

Piedalās administrācijas darbinieki    Ivars Bodžs - izpilddirektors 

                   Andris Kļaviņš – juriskonsults 

                                                         Aija Ozoliņa – nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē   Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi, aicina deputātus atbalstīt viņa 

priekšlikumu veikt sekojošas izmaiņas  izsludinātajā sēdes darba kārtībā: 

Izslēgt no darba kārtības 9.jautājumu “Par nekusrtamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 

12, Lubānā, nodošnu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai 

biedrībai “Saulains rīts”” sakarā ar to, ka investīciju projekts  “Sporta un atpūtas vietas 

ierīkošana Lubānas novada senioriem un invalīdiem” netiks iesniegts. 

Papildināt darba kārtību ar 2 jautājumiem:  

- Par Sociālā dienesta iesniegumu – lieveņa kāpņu remontu dzīvojamā mājā Tilta ielā 

13, Lubānā”, 

- “Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā” 

 

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana 

Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Izslēgt no   izsludinātās  2016.gada 30.jūnija  domes sēdes darba kārtības  

9.jautājumu “Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Saulains rīts”” 

sakarā ar to, ka projekts “Sporta un atpūtas vietas ierīkošana Lubānas novada senioriem 

un invalīdiem” nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā konkursā netiks 

iesniegts. 

2. Papildināt darba kārtību ar diviem jautājumiem, ko izskatīt kā pēdējos Nr.11 un 

Nr.12 

2.1.”Par Sociālā dienesta iesniegumu – lieveņa kāpņu remontu dzīvojamā 

mājā Tilta ielā 13, Lubānā”, 

mailto:pasts@lubana.lv
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2.2. “Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā” 

3.       Apstiprināt sekojošu sēdes darba kārtību: 

Par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par  iepriekšējo 

domes sēžu lēmumu izpildi.  

1.  Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma "Lapenieku 

Atvasītes", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei  

2. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Anitas Negričas bezstrīda kārtībā  

3. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Ināras Gerenbergas bezstrīda kārtībā  

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA 

„Tehnoserviss”  

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA 

„Aģentūra GS”  

6. Par pakalpojuma “Sterilizācija autoklāvā” maksas apstiprināšanu  

7. Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā  

8. Par Lubānas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu  

9. Par Lubānas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

10. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu  

11. Par Sociālā dienesta iesniegumu - lieveņa kāpņu remonts dzīvojamā mājā Tilta 

ielā 13, Lubānā  

12. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā 

 

Par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par  iepriekšējo 

domes sēžu lēmumu izpildi. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par aktivitātēm, 

pasākumiem, kuros ir piedalījies domes sēžu starplaikā. 

8.jūnijā domes priekšsēdētājs bija uzaicināts piedalīties sarunās ar VSAC „Latgale”  

vadību par Lubānas valsts sociālās aprūpes centra filiāles „Lubāna” darba 

jautājumiem. Sarunās noskaidrots, ka iepriekš prognozētā filiāles „Lubāna” darbības 

pārtraukšana nenotiks. 

14.jūnijā   domes priekšsēdētājs piedalījās politiski represēto piemiņas pasākumā pie 

Represēto piemiņas  akmens Aiviekstes krastā.  

22.jūnijā domes priekšsēdētājs piedalījās Meirānu Tautas nama pašdarbības 

kolektīva „Zeltrači” 25 gadu jubilejas pasākumā. 

Domes priekšsēdētājs deputātus informē, ka  18.jūnijā notika akcija - lielgabarīta 

atkritumu  pieņemšana vecās pienotavas laukumā. 

 Izpilddirektors Ivars Bodžs sniedz    ziņojumu  par kārtējās 26.maija, divām ārkārtas 

- 31.maija un 27.jūnija  domes sēžu lēmumu izpildi. PĀRSKATS  pielikumā. 

 

1.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma "Lapenieku 

Atvasītes", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei 

ziņo Aija Ozoliņa 

A.Ozoliņa ziņo par Ingura Kalniņa iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2016.gada 8.jūnijā 

ar Nr.LUB/2.09/16/10), kurš vēlas veikt  nekustamā īpašuma „Lapenieku Atvasītes”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.  

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.06.2016.,(protokols 

Nr.7, 1.§) pozitīvo atzinumu, 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/lemumu_izpilde_maijs.doc
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

 Izstrādāt zemes ierīcības projektu Inguram Kalniņam piederošā nekustamā 

īpašuma „Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanai. 

  Saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 70.panta pirmo daļu 

„administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam”, 70.panta otro 

daļu „ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts 

adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”, ņemot vērā šī paša likuma 

77.pantu un 79.panta pirmo daļu, lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu. 

 

2.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas 

piedziņu no Anitas Negričas bezstrīda kārtībā 
ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Anitas Negričas bezstrīda kārtībā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.06.2016., protokols Nr.7,2.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. uzlikt par pienākumu Anitai Negričai nomaksāt nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 106,67 (viens simts seši euro un 

sešdesmit septiņi centi) apmērā, kur EUR 73,19 ir pamatparāds, EUR 33,48 ir 

nokavējuma nauda, par nekustamo īpašumu - zemi un ēkām „Smiltāji”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., par laika periodu no 2011.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 Anitas Negričas par labu Lubānas novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo  īpašumu – zemi un ēkām „Smiltāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., kopā EUR 

106,67 (viens simts seši euro un sešdesmit septiņi centi) apmērā, kur EUR 73,19 ir 

pamatparāds, EUR 33,48 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieces naudas 

līdzekļiem un viņai 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. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

3.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un 

nokavējuma naudas piedziņuno Ināras Gerenbergas bezstrīda kārtībā 

ziņo Aija Ozoliņa. 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo 

par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Ināras Gerenbergas bezstrīda kārtībā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.06.2016., protokols Nr.7,3.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. uzlikt par pienākumu Inārai Gerenbergai nomaksāt nokavēto nekustamā 

īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 27,13 (divdesmit septiņi 

euro un trīspadsmit centi) apmērā, kur EUR 18,39 ir pamatparāds, EUR 8,74 ir 

nokavējuma nauda, par nekustamo īpašumu – dzīvokli Brīvības iela 34-8, Lubāna, 

Lubānas nov., par laika periodu no 2011.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 Ināras Gerenbergas par labu Lubānas novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo  īpašumu – dzīvokli Brīvības iela 34-8, Lubāna, Lubānas nov., kopā EUR 

27,13 (divdesmit septiņi euro un trīspadsmit centi) apmērā, kur EUR 18,39 ir 

pamatparāds, EUR 8,74 ir nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieces naudas 

līdzekļiem un viņai 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. 

 

4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Tehnoserviss” 

Ziņo: Aija Ozoliņa. 
 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu likvidētajai 

maksātnespējīgajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tehnoserviss” (turpmāk tekstā – 

SIA „Tehnoserviss”) par īpašumā bijušo zemi „Tehnoserviss”, Indrānu pag., Lubānas 

nov., un īpašumā bijušo zemi un ēkām Meirānu iela 2 un Dārzu iela 3, Lubāna, Lubānas 

nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, 

konstatēja, ka uz SIA „Tehnoserviss” vārda Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 

bija nostiprināti nekustamie īpašumi: „Tehnoserviss”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

nodalījuma (folijas) Nr.100000036519 laika posmā no 22.11.2001. līdz 12.10.2015.; 

Meirānu iela 2, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas) Nr.100000177121 laika 

posmā no 06.06.2005. līdz 13.04.2016. 
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Nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi un ēkām 

SIA „Tehnoserviss” izveidojies par laika posmu no 2010.gada līdz 2016.gadam un uz 

2016.gada 30.jūniju sastāda EUR 7266,85 – tai skaitā: 

 taksācijas gada maksājumi par zemi (kods 4111) – EUR 35,15 

 nokavējuma nauda par zemi (kods 4111) – EUR 1,60 

 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods 4112) – EUR 960,47 

 nokavējuma nauda par zemi (kods 4112) – EUR 567,20 

 taksācijas gada maksājumi par saimnieciskajām ēkām (kods 4121) – EUR 110,32 

 nokavējuma nauda par saimnieciskajām ēkām (kods 4121) – EUR 5,01 

 iepriekšējo periodu maksājumi par saimnieciskajām ēkām (kods 4122) – EUR 

3499,68  

 nokavējuma nauda par saimnieciskajām ēkām (kods 4122) – EUR 2087,42 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes 

departamenta 26.04.2016. lēmumu Nr.14-10/72985 SIA „Tehnoserviss” izslēgts no 

komercreģistra ar 26.04.2016., līdz ar to uzņēmums vairs nav nodokļa maksāšanas 

subjekts, nekustamais īpašums – zeme un ēkas ir reģistrētas uz citu juridisku personu 

vārda, nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa nav 

iespējama. 

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmā daļas 

7.punktā noteikts, ka nodokļu parādus un nokavējuma naudas dzēš, ja nodokļu maksātājs 

ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem; 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. Šī paša likuma 25.panta 

ceturtajā daļā ir teikts, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi 

ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot 

vērā iepriekšminēto, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu, kas 

publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.06.2016., protokols Nr.7,5.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu SIA „Tehnoserviss”, reģistrācijas numurs: 47103000318, par zemi 

„Tehnoserviss”, Indrānu pag., Lubānas nov., par zemi un ēkām Meirānu iela 2 un Dārzu 

iela 3, Lubāna, Lubānas nov., par laika posmu no 2010.gada līdz 2016.gadam EUR 

7266,85 (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro un astoņdesmit pieci centi), 

sakarā ar to, ka uzņēmums 2016.gada 26.aprīlī izslēgts no komercreģistra un nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama;  

2. publicēt Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Tehnoserviss”. 

 

 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

un nokavējuma naudas dzēšanu SIA „Aģentūra GS” 
Ziņo: Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu likvidētajai 

http://www.lubana.lv/
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maksātnespējīgajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Aģentūra GS” (turpmāk tekstā – 

SIA „Aģentūra GS”) par īpašumā bijušo zemi un ēkām Tilta iela 3, Lubāna, Lubānas 

nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, 

konstatēja, ka uz SIA „Aģentūra GS” vārda 07.02.2006. Madonas rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nostiprināts 

nekustamais īpašums Tilta iela 3, Lubāna, Lubānas nov., nodalījuma (folijas) Nr.172. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi un ēkām 

SIA „Aģentūra GS” izveidojies par laika posmu no 2008.gada līdz 2016.gadam un uz 

2016.gada 30.jūniju sastāda EUR 944,37 – tai skaitā: 

 taksācijas gada maksājumi par zemi (kods 4111) – EUR 11,33 

 nokavējuma nauda par zemi (kods 4111) – EUR 0,45 

 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods 4112) – EUR 251,25 

 nokavējuma nauda par zemi (kods 4112) – EUR 173,40 

 taksācijas gada maksājumi par saimnieciskajām ēkām (kods 4121) – EUR 13,43 

 nokavējuma nauda par saimnieciskajām ēkām (kods 4121) – EUR 0,54 

 iepriekšējo periodu maksājumi par saimnieciskajām ēkām (kods 4122) – EUR 

292,81  

 nokavējuma nauda par saimnieciskajām ēkām (kods 4122) – EUR 201,16 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes 

departamenta 25.04.2016. lēmumu Nr.6-12/70937 SIA „Aģentūra GS” izslēgta no 

komercreģistra ar 25.04.2016., līdz ar to uzņēmums vairs nav nodokļa maksāšanas 

subjekts, nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņa nav 

iespējama. 

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmā daļas 

7.punktā noteikts, ka nodokļu parādus un nokavējuma naudas dzēš, ja nodokļu maksātājs 

ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem; 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. Šī paša likuma 25.panta 

ceturtajā daļā ir teikts, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi 

ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot 

vērā iepriekšminēto, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu, kas 

publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.06.2016., protokols Nr.7,6.§, atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nokavējuma naudu SIA „Aģentūra GS”, reģistrācijas numurs: 40003663408, par zemi 

un ēkām Tilta iela 3, Lubāna, Lubānas nov., par laika posmu no 2008.gada līdz 

2016.gadam EUR 944,37 (deviņi simti četrdesmit četri euro un trīsdesmit septiņi centi), 

sakarā ar to, ka uzņēmums 2016.gada 25.aprīlī izlēgts no komercreģistra un nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama;  

2. publicēt Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Aģentūra GS”. 
 

 

http://www.lubana.lv/
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6.§ 

Par pakalpojuma “Sterilizācija autoklāvā” maksas apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Izskatot Sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

20.06.2016. Nr.2.08/535) par dienesta sniegtā pakalpojuma maksas noteikšanu un, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav 

aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem 

pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 27.06.2016., protokols Nr.7,6§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt Lubānas novada sociālā dienesta struktūrvienības “Lubānas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” sniegtā pakalpojuma – sterilizācija autoklāvā maksu: 

1) 1,96 EUR par vienu ciklu (ar sterilizējamā materiāla iepakošanu); 

2) 1,58 EUR par vienu ciklu (bez sterilizējamā materiāla iepakošanas) 

 

Pielikumā pakalpojuma cenas aprēķins. 

 

 

7.§ 

Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 

ziņo I.Bodžs 

Noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža  

informāciju, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 

27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.06.2016., protokols Nr.7,6§, 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Laila 

Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apst.28.01.2016., prot.Nr.1; 15.§): 

1. Izslēgt no saraksta amata vienību Lubānas novada sociālajā dienestā (ambulatorais 

dienests)  radiologs- diagnosts (klasifikatora kods 2212 90). 

2. Izslēgt no saraksta amata vienību Lubānas novada sociālajā dienestā (ambulatorais 

dienests)  rentgena un radioloģijas māsa  (klasifikatora kods 2221 37). 

3. Palielināt amatalgu Lubānas novada sociālajā dienestā (ambulatorais dienests)  fizikālās 

terapijas māsai  (klasifikatora kods 2212 14) uz 450 EUR mēnesī. 

4. Noteikt amatalgu Lubānas novada sociālajā dienestā (ambulatorais dienests) medicīnas 

māsai  dienas stacionārā (klasifikatora kods 3221 01)- 500  EUR mēnesī un amata likmi 

- 0,3. 

5. Noteikt amatalgu Lubānas novada sociālajā dienestā (ambulatorais dienests) ķirurgam 

(klasifikatora kods 2212 61)- 880 EUR mēnesī. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Pielikums_sterilizacijas_pakalpojuma_cenas_aprekins.pdf
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6. Aizstāt Lubānas novada sociālajā dienestā (ambulatorais dienests)  ārsta palīga 

(ginekologa) amata nosaukumu ar nosaukumu ārsta palīgs (ginekologa, ķirurga)  

(klasifikatora kods 2240 02). 

7. Noteikt darba samaksu Lubānas novada sociālajā dienestā (ambulatorais dienests) ārsta 

palīgam (ginekologa, ķirurga)  (klasifikatora kods 2240 02) uz 550 EUR mēnesī un 

noteikt amata likmi 0,2. 

 

 

 

8.§ 

Par Pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu 

ziņo A.Kļaviņš 

Pamatojoties uz likumu „Par zemes komisijām”, likumu „Par zemes reformu 

Latvijas republikas pilsētās” Lubānas pilsētas dome 1994.gada 27.jūnijā (protokols Nr.3, 

2.§, 5.p) pieņēma lēmumu par Pilsētas Zemes komisijas izveidošanu piecu cilvēku 

sastāvā. 

Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā -  pašvaldība)  2016.gada 16.jūnijā 

(reģ. LUB/2.08/16/526) saņēma Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas 

2016.gada 13.jūnija lēmumu Nr.10186 „Par saskaņojumu Lubānas novada Lubānas 

pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanai” 

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu 

pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad veikti likuma „Par zemes 

reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā 

likuma 2.pantā noteiktie pasākumi. Lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu 

pieņem pilsētas vai novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma un pēc 

saskaņošanas ar Centrālo zemes komisiju. 

Lubānas novada pašvaldības dome 2014.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu 

(prot.Nr.12, 5§) „Par zemes reformas pabeigšanu Lubānas novada Lubānas pilsētā”. Ar 

Ministru kabineta 2015.gada 9.septembra rīkojumu Nr.520 (prot.Nr.45, 35.§) „Par 

zemes reformas pabeigšanu Lubānas novada Lubānas pilsētā” noteikts pabeigt zemes 

reformu Lubānas novada Lubānas pilsētā. Valsts zemes dienests ir informējis Centrālo 

zemes komisiju, ka Lubānas novada Lubānas pilsētas zemes komisija ar zemes reformu 

saistīto dokumentāciju 2016.gada 21.aprīlī ar aktu Nr.17-05.4-V/15 „Par Lubānas 

pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un pieņemšanu” nodevusi Valsts zemes 

dienesta Rīgas reģionālās nodaļas arhīvā.  

Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija 2016.gada 13.jūnija lēmumā 

Nr.10186 „Par saskaņojumu Lubānas novada Lubānas pilsētas zemes komisijas darbības 

izbeigšanai” atzina, ka Lubānas pilsētas zemes komisija ir izpildījusi likuma „Par zemes 

reformu Latvijas Republikas pilsētās 6.panta 4.punktā un 8.panta 1.punktā, kā arī šā 

likuma 2.pantā noteiktos pasākumus. Centrālā zemes komisija, pamatojoties uz likuma 

„Par zemes komisijām” 1.pantu, 4.2.1. pantu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu 

pilsētās” 5.panta otro daļu nolēma saskaņot Lubānas novada Lubānas pilsētas zemes 

komisijas darbības izbeigšanu un ierosināja Lubānas novada domei pieņemt lēmumu par 

Lubānas novada Lubānas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. 

Ņemot vērā Republikas Centrālās zemes komisijas 2016.gada 13.jūnija lēmumu 

Nr.10186 „Par saskaņojumu Lubānas novada Lubānas pilsētas zemes komisijas darbības 

izbeigšanai”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7. un 

27.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta otro daļu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.06.2016., (protokols Nr.7,9§), atzinumu, 
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Izbeigt Lubānas novada pašvaldības Pilsētas zemes komisijas darbību. 

2. Atbrīvot Lubānas novada pašvaldības Pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāju, 

vietnieku un locekļus no pienākumu izpildes. 

 

 

 

 

9.§ 

Par Lubānas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

     Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma “Par budžetu 

un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, LR Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu 

Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu,  

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Laila 

Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu. 

2. Pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

publicēšanai ministrijas mājaslapā. 

Ar publisko pārskatu var iepazīties Lubānas novada mājas lapā internetā. 

 

10.§ 

Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu 

ziņo I.Bodžs 

     Pamatojoties uz 08.06.2016. domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka iesniegumu 

(reģ. pašvaldībā 08.06.2016., Nr. LUB/2.10/16/202), ņemot vērā Finanšu un Attīstības 

komitejas 27.06.2016., (protokols Nr.7,4§), atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Piešķirt Lubānas novada domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo 

atvaļinājumu 4 (četras) kalendārās nedēļas sākot ar 2016.gada 18.jūliju līdz 

14.augustam par nostrādāto laiku no 01.08.2015. - 31.07.2016.  

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu, 2016.gada pašvaldības noteiktā algu fonda 

ietvaros izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no mēnešalgas. 

2. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības 

kredītiestādēs un Valsts kasē. 

3. Domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei domes priekšsēdētāja 

atvaļinājuma laikā noteikt darba samaksu 6.79 EUR ( seši euro 79 centi) stundā 

par nostrādāto laiku. 
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11.§ 

Par lieveņa kāpņu remontu dzīvojamajā mājā Tilta ielā 13, Lubānā 

ziņo I.Bodžs 

   Izskatot Sociālā dienesta direktores iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.06.2016. 

LUB/2.08/16/554) par iespēju sniegt  finansiālu atbalstu kāpņu remontam daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai Tilta ielā 13, Lubānā tiek konstatēts: 

1) astoņu dzīvokļu dzīvojamā mājā pašvaldībai pieder četri dzīvokļi; 

2) [..] 

3) SIA “Kvalitātes Centrs Būvniecībai” sastādītā kontroltāme kāpņu remontam ir 

771,36 EUR; 

  Pamatojoties uz iepriekš teikto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu: 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

       Piešķirt finansējumu 771,36 EUR (septiņi simti septiņdesmit viens euro, 36 centi) 

apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kāpņu remontam Tilta ielā 13, Lubānā, 

Lubānas novadā  kā atbalstu personām ar invaliditāti. 

 

12.§ 

Par grozījumiem 2016. gada budžetā 

ziņo I.Bodžs 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis 

Salenieks, Laila Ozoliņa,  Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs, Līga Špune), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

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

noteikumus Nr.10 „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.10 „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; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.10 „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.10 

 

Sēde slēgta plkst.17.00 

Domes priekšsēdētājs                                                                       Tālis Salenieks 

Protokolēja                                                                                      Mārīte Kotāne 

Protokols parakstīts 2016.gada  5.jūlijā.                                                                                                                        

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Saistosie_not_Nr_10_grozijumi_budzeta.doc

