
    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

2012.gada 26.janvārī                                               Nr. 1

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Piedalās – 
Deputāti:            Ilgonis LOSĀNS, 
                           Rudīte KOLĀTE,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Inese LĪBERE,
                           Līga ŠPUNE,
                           Anita SLUCKA,
                           Iveta PEILĀNE,
                           Juris MITJAKOVS.
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors, Ingrīda LOGINA, 
                           pašvaldības galvenā grāmatvede.    
                        
Nepiedalās – 
Deputāti:            Ilze KRAUKLE (sakarā ar mācībām),
                           Māris VALAINIS,
                           Laila OZOLIŅA, 
                           Guntis KLIKUČS (aizņemti pamatdarbā).

Domes  priekšsēdētājs  T.Salenieks ierosina  un  deputāti  vienojas  iekļaut  domes  sēdes 
darba kārtībā jautājumus „Par atbalstu un līdzfinansējumu biedrības „Lubānas novada 
amatnieks”  sagatavotajam  projektam”  un  „Par  nosaukuma  maiņu  nekustamajam 
īpašumam”.

DARBA KĀRTĪBA:                               
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm.
2. Par 2011.gada budžeta izpildi.
3. Par mērķdotācijas sadali Lubānas novada interešu, pamata un vispārējās izglītības un 

pirmskolas  izglītības  iestāžu  bērnu no piecu  gadu vecuma apmācībā  nodarbināto 
pedagogu atlīdzībai.

4. Par degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitiem 2012.gadā.
5. Par  grozījumiem  2009.gada  30.jūlija  (Protokols  Nr.8,  10.§)  nolikuma  Nr.5 

„Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 
pašvaldībā”  1.pielikumā  „Lubānas  novada  domes  amatpersonu,  pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”.
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6. Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra (Protokols Nr.2, 8.§) saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”.

7. Iesniegumi:
7.1. Par finansiālu atbalstu Lestenes baznīcas atjaunošanai;
7.2. Par SIA Radio Vidzeme piedāvājumu rezervēt raidlaiku pašvaldībai;
7.3. Par Latvijas TV 7 maksas piedāvājumu publiskot informāciju par novadu;
7.4. Par  Lubānas  novada  sociālā  dienesta  iesniegumu  papildus  finansējuma 

piešķiršanai;
7.5. Par PII „Rūķīši” iesniegumu papildus finansējuma piešķiršanai;
7.6. Par Lubānas vidusskolas iesniegumu papildus finansējuma piešķiršanai;
7.7. Par Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu amatalgu izmaiņām.

8. Par  nomas maksas apstiprināšanu biedrībai „Lubānas novada amatnieks” par telpu 
Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, izmantošanu. 

9. Par  atbalstu  un  līdzfinansējumu  biedrības  „Lubānas  novada  amatnieks” 
sagatavotajam projektam.

10. Par saistošajiem noteikumiem „Par 2012.gada pašvaldības budžetu”.
11. Par  uzturēšanās  izmaksu  apstiprināšanu  vienam audzēknim pašvaldības  izglītības 

iestādēs un  vienam iemītniekam Lubānas novada sociālā dienesta sociālās aprūpes 
nodaļā pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai.

12. Par  platības  precizēšanu  zemes  gabalam  „Upmalas”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 
novadā.

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi un zemes gabalu atzīšanu par valstj 
piekrītošiem.

14. Par novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu.
15. Par novada pašvaldības Ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
16. Par dāvinājuma pieņemšanu Lubānas vidusskolai.
17. Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa  piemērošanu  saimniecības  ēkām,  nodokļa 

pieauguma  ierobežojumu  un  vidi  degradējošu,  sagruvušu  vai  cilvēku  drošību 
apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi 2012.gadā.

18. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam.

1.§
PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM

(Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, J.Mitjakovs, I.Peilāne, M.Kotāne)

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē par pašvaldības darbu laikā kopš iepriekšējās 
domes sēdes - par koku (papeļu) izzāģēšanu pilsētas teritorijā;  par 20.janvārī Lubānā 
notikušo 1991.gada Barikāžu piemiņas atceres pasākumu, kurā piedalījās Dainis Īvāns; 
par 25.janvārī notikušo pašvaldību vadītāju sēdi Rīgā. 

Plkst.14,15 deputāte Rudīte Kolāte sāk darbu domes sēdē.

Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs ziņo par iepriekšējā domes sēdē pieņemto lēmumu 
izpildes gaitu un darbiem perspektīvā.
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziņojums uz 1 lapas.)

Komiteju priekšsēdētāji  informē par sēdēs izskatītajiem, bet domes sēdē neiekļautajiem 
jautājumiem. Noklausoties  Izglītības,  kultūras un sporta komitejas locekles I.Peilānes 
informāciju  par  sēdes  gaitu,  domes  priekšsēdētājs  T.Salenieks  ierosina  un  deputāti  
atbalsta,  turpmāk,  skatot  kultūras  pasākumu plānus 2013.gadam, ņemt vērā arī  šinī  
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gadā  plānoto  un  izmantoto  finansējumu  katram  pasākumam,  kā  arī  pasākumu 
apmeklētību. 
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieņem.

2.§
PAR 2011.GADA BUDŽETA IZPILDI

 (Ziņo: I.Logina)

Atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam, ņemot vērā Finanšu komitejas 
sēdes (18.01.2012., Protokols Nr.1, 1.§) lēmumu,
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Apstiprināt 2011.gada Lubānas novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi 
(latos).
(2.pielikumā – 2011.gada budžeta izpilde uz 8 lapām.)

3.§
PAR MĒRĶDOTĀCIJAS  SADALI  LUBĀNAS NOVADA INTEREŠU, PAMATA 

UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS UN PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BĒRNU 
NO PIECU GADU VECUMA APMĀCĪBĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU 

ATLĪDZĪBAI
(Ziņo: I.Logina)

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 6., 7. un 9.pielikumiem par 
mērķdotācijām pašvaldībām pamata  un  vispārējās  vidējās  izglītības  iestāžu,  interešu 
izglītības programmu un bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 
darba  samaksai  un  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligātajām  iemaksām  2012.gada 
janvāra  –  augusta  mēnesim  piešķirto  finansējumu:  pamata  un  vispārējās  izglītības 
iestāžu pedagogu atlīdzībai Ls 156 920; interešu izglītības programmu pedagogu daļējai 
atlīdzībai  Ls  6953;  pirmsskolas  iestāžu  bērnu  no  piecu  gadu  vecuma  apmācībā 
nodarbināto  pedagogu  atlīdzībai  Ls  10 808  un  ņemot  vērā  Finanšu  komitejas  sēdes 
(18.01.2012., Protokols Nr.1, 2.§) lēmumu,

Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Apstiprināt   pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 
pedagogu  atlīdzībai  piešķirtā  finansējuma sadales  kārtību  2012.gada  janvāra  – 
augusta mēnešiem, pieņemot Noteikumus Nr.1  ”Par mērķdotācijas sadales kārtību 
Lubānas  novada  pašvaldības  pamata  un  vispārējās  izglītības  iestāžu  un 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 
pedagogu atlīdzībai”.
(3.pielikumā –  Noteikumi  Nr.1  ”Par mērķdotācijas  sadales  kārtību  Lubānas novada  
pašvaldības  pamata un vispārējās  izglītības  iestāžu un pirmsskolas  izglītības  iestāžu  
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bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai” un aprēķini  
uz 4 lapām.)

4.§
PAR DEGVIELAS PATĒRIŅA UN MOBILO SAKARU PAKALPOJUMU 

LIMITIEM 2012.GADĀ
(Ziņo: I.Logina)

Nolūkā nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu pārvaldību,
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Apstiprināt  pašvaldības  amatpersonu  un  darbinieku  dienesta  pienākumu 
pildīšanai nepieciešamos degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitus 
2012.gadam.
(4.pielikumā – Pašvaldības amatpersonu un darbinieku dienesta pienākumu pildīšanai  
nepieciešamie degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limiti 2012.gadam uz 1  
lapas.)

5.§
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 30.JŪLIJA (PROTOKOLS Nr.8, 10.§) 

NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN 
SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 

1.PIELIKUMĀ „LUBĀNAS NOVADA DOMES AMATPERSONU, 
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU DARBINIEKU AMATU 

SARAKSTS”
(Ziņo: I.Bodžs)

Ņemot  vērā  Finanšu  komitejas  sēžu  (18.01.2012.,  Protokols  Nr.1,  3.§;  20.01.2012., 
Protokols Nr.2, 1.§) lēmumus, 
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Izdarīt  grozījumus  2009.gada  30.jūlija  (Protokols  Nr.8,  10.§)  Nolikuma  Nr.5 
„Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 
pašvaldībā”  1.pielikumā  „Lubānas  novada  domes  amatpersonu,  pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts” un apstiprināt:

1. Ar  2012.gada  1.janvāri  pirmsskolas  izglītības  iestādē  „Rūķīši”  palielināt 
amata vienības - pirmsskolas skolotāja palīgs (kods 5312 01) darba samaksu 
uz Ls 220,00 (divi simti divdesmit lati) mēnesī;

2. Ar 2012.gada 1.janvāri Lubānas novada sociālajā dienestā samazināt amata 
vienības - sociālais aprūpētājs (kods 3412 01) amata likmi uz 0,5 un noteikt 
darba samaksu Ls 280,00 (divi simti astoņdesmit lati) mēnesī;

3. Ar 2012.gada 1.janvāri Lubānas novada sociālajā dienestā palielināt amata 
vienības - sociālais darbinieks (kods 2635 01) amata likmi uz 1,5;

4. Ar  2012.gada  1.janvāri  Lubānas  novada  sociālajā  dienestā  palielināt  4,5 
amata vienību - aprūpētājs (kods 5322 02) darba samaksu uz Ls 225,00 (divi 
simti divdesmit pieci lati) mēnesī un 1 amata vienības - aprūpētājs darba 
samaksu uz 235,00 (divi simti trīsdesmit pieci lati) mēnesī;
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5. Ar 2012.gada 1.janvāri Lubānas novada sociālajā dienestā palielināt amata 
vienības - sanitārs (kods 5321 01) darba samaksu uz Ls 220,00 (divi simti 
divdesmit lati) mēnesī;

6. Ar 2012.gada 1.janvāri Lubānas novada sociālajā dienestā palielināt amata 
vienības - veļas mazgātājs (kods 9121 01) darba samaksu uz Ls 220,00 (divi 
simti divdesmit lati) mēnesī;

7. Ar 2012.gada 1.janvāri Lubānas novada sociālajā dienestā palielināt amata 
vienības - pavārs (kods 5120 02) darba samaksu uz Ls 230,00 (divi simti 
trīsdesmit lati) mēnesī;

8. Ar 2012.gada 1.janvāri Lubānas kultūras namā palielināt amata vienības - 
saimniecības pārzinis (kods 5151 11) amata likmi uz 1;

9. Ar 2012.gada 1.janvāri palielināt amata vienības - vides dizaina speciālists 
(kods 3432 13) amata likmi uz 1.

(5.pielikumā – Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām  
garantijām  Lubānas  novada  pašvaldībā”  1.pielikums  „Lubānas  novada  domes  
amatpersonu,  pašvaldības  administrācijas  un  iestāžu darbinieku  amatu  saraksts”  ar  
izdarītajiem grozījumiem uz 3 lapām.)

6.§
PAR GROZĪJUMIEM 2011.GADA 27.JANVĀRA (PROTOKOLS Nr.2, 8.§) 
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2 „PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM 

LUBĀNAS NOVADĀ”
(Ziņo: M.Kotāne)

Ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (19.01.2012., Protokols 
Nr.1, 2.§) un Finanšu komitejas sēdes (20.01.2012., Protokols Nr.2, 2.§) lēmumus,
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. Izdarīt  grozījumus  2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.2  ”Par 

sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” un pieņemt saistošos noteikumus Nr.1 
”Grozījumi  Lubānas  novada  pašvaldības  domes  2011.gada  27.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā””.

2. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību:
2.1 Saistošos noteikumus Nr.1 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības domes 

2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.2  „Par  sociālajiem 
pabalstiem Lubānas novadā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniski  un  rakstveidā  nosūtīt  Vides  aizsardzības  un  reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai;

2.2 Pēc  atzinuma  saņemšanas,  saistošos  noteikumus  publicēt  novada 
pašvaldības  mājas  lapā,  laikrakstā  „Lubānas  Ziņas”  un  ar  tiem  var 
iepazīties  Lubānas  novada  pašvaldībā,  Tilta  ielā  11,  Lubānā,  Lubānas 
novadā.

3.   Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
(6.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.1 ”Grozījumi Lubānas novada pašvaldības domes  
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.2  „Par  sociālajiem  pabalstiem 
Lubānas novadā”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.)

7.§
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                                                     IESNIEGUMI
(Ziņo: T.Salenieks, I.Logina)

7.1. Par finansiālu atbalstu Lestenes baznīcas atjaunošanai

Izskata  elektroniski  saņemtu  Latvijas  Pašvaldību  Savienības  vēstuli  03.01.2012., 
Nr.012012015/A036,  (Reģ.Nr.1-12/2),  par  atbalsta  sniegšanu  Lestenes  baznīcas 
atjaunošanai. Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē (18.01.2012., Protokols Nr.1, 
3.§).
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Nepiešķirt finansējumu Lestenes baznīcas atjaunošanai.

7.2. Par SIA Radio Vidzeme piedāvājumu rezervēt raidlaiku pašvaldībai

Izskata  SIA  Radio  Vidzeme  piedāvājumu,  2012.  gadā  radio  Skonto  Vidzeme  ēterā, 
veidot ziņu bloku ar nosaukumu “Lubānas novada pašvaldības ziņas”. Raidlaika, viena 
minūte četras reizes mēnesī, izmantošana, pēc pievienotajiem aprēķiniem, gadā sastāda 
aptuveni Ls 1963,44 ar PVN. Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē (18.01.2012., 
Protokols Nr.1, 3.§).
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
Nepiešķirt  finansējumu  SIA  Radio  Vidzeme  ētera  raidlaika  rezervēšanai 
pašvaldības ziņu blokam.

7.3. Par Latvijas TV 7 maksas piedāvājumu publiskot informāciju par 
novadu

Izskata SIA “TV studio AG” LTV 7 producentes Karīnas Kliestas vēstuli ar lūgumu rast 
iespēju  ziedot  finanšu  līdzekļus  informatīvi  izglītojoša  raidījuma  “Iespējas  un 
risinājumi” 22.janvāra ar atkārtojumu 25.janvārī pārraides ētera apmaksai. Informācija 
par  ziedotājiem  būs  redzama  raidījuma  pārraides  beigās.  Ziedotājiem  tiks  izsūtīts 
ieraksts DVD formā ar visām autortiesībām un iespēju materiālu izmantot iedzīvotāju 
izglītošanai.  Jautājums izskatīts  Finanšu komitejas sēdē (18.01.2012.,  Protokols Nr.1, 
3.§).
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Nepiešķirt finansējumu SIA “TV studio AG” producētā raidījuma pārraides ētera 
apmaksai.
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7.4. Par Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu papildus 
finansējuma piešķiršanai

Izskata  Lubānas novada sociālā  dienesta direktora vietnieces  V.Banderes 19.01.2012. 
iesniegumu Nr.1-1/30 (Reģ.20.01.2012., Nr.1-13/12) par dienesta ēkas Oskara Kalpaka 
ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, jumta seguma renovāciju. Tāme iesniegumā minēta, 
bet nav pievienota. Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē (20.01.2012., Protokols 
Nr.2, 1.§).
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Nepiešķirt  papildus  finansējumu Lubānas  novada  sociālā  dienesta  ēkas  Oskara 
Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, jumta remontam.

7.5. Par PII „Rūķīši” iesniegumu papildus finansējuma piešķiršanai

Izskata  PII  “Rūķīši”  vadītājas  A.Somas  10.01.2012.  iesniegumu  Nr.1-10/4  (Reģ. 
11.01.2012.,  Nr.1-13/4)  par  papildus  finansējuma  piešķiršanu  iestādes  sagatavotajam 
pamatbudžetam 2012.gadam – bruģa seguma nomaiņai pie ēkas ieejas (Tāme Nr.2 - Ls 
2640 apmērā);  vienas grupas telpu remontam (Tāme Nr.1 - Ls 10 129 apmērā);  ēkas 
jumta nomaiņai  3.korpusam (Ls 7000); virtuves daļējam remontam (Tāme Nr.3 – Ls 
6051); inventāra - interaktīvās tāfeles iegādei Ls 3800 un nerūsējošā tērauda virtuves 
galdu iegādei  Ls  1020. Tāmes  iesniegumam pievienotas.  Jautājums izskatīts  Finanšu 
komitejas sēdē (18.01.2012., Protokols Nr.1, 3.§, 5.p.).
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

1. Piešķirt finansējumu PII „Rūķīši” virtuves daļējam remontam Ls 6051 (seši 
tūkstoši  piecdesmit  viens  lats)  apmērā  un  iekļaut  pašvaldības  2012.gada 
budžetā.

2. Nepiešķirt finansējumu bruģa seguma nomaiņai pie ēkas ieejas, vienas grupas 
telpu remontam, ēkas jumta nomaiņai, inventāra iegādei.

(7.pielikumā – PII „Rūķīši” virtuves bloka renovācijas tāmes kopija uz 2 lapām.)

7.6. Par Lubānas vidusskolas iesniegumu papildus finansējuma 
piešķiršanai

Izskata  Lubānas vidusskolas  direktores Maijas Krustas 23.01.2012. iesniegumu Nr.1-
12/4, (Reģ.Nr.1-13/15), par finansējuma piešķiršanu skolas sporta zāles sienu un griestu 
apšūšanai  ar  akustiskajiem  paneļiem.  Skolas  sporta  zālē  ir  ļoti  slikta  akustika. 
Iesniegumam pievienota tāme, kurā minēti  nepieciešamie finanšu līdzekļi  Ls 8384,19 
apmērā.
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Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Atlikt jautājuma izskatīšanu par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas vidusskolas 
sporta zāles  sienu un griestu apšūšanai ar akustiskajiem paneļiem līdz apstākļu 
noskaidrošanai un speciālista slēdziena saņemšanai.

7.7. Par Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu amatalgu izmaiņām

Izskata  Lubānas novada sociālā  dienesta  direktores  I.Līberes  20.12.2011. iesniegumu 
Reģ.Nr.1-1/336 (Reģ. 21.12.2011., Nr. 1-14/508) par amatalgu izmaiņām – 1) Sociālās 
aprūpes nodaļā: aprūpētājam dienā; aprūpētājiem maiņās; pavāriem; veļas mazgātājam. 
2)  Sociālajā  dienestā:  (vecākajam)  sociālajam darbiniekam;  sociālajam darbiniekam. 
Sociālās aprūpes nodaļā: sadalīt aprūpētāja 1 amata likmi jeb izveidot sociālā darbinieka 
likmi; atjaunot sanitāra 2 amata likmes (šobrīd ir 1,5 amata likmes). Jautājums izskatīts 
Finanšu komitejas sēdē (20.01.2012., Protokols Nr.2, 1.§).
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Nepalielināt Lubānas novada sociālajā dienestā sociālās aprūpes nodaļā sanitāra 
amata likmi.

8.§
PAR NOMAS MAKSAS APSTIPRINĀŠANU BIEDRĪBAI „LUBĀNAS 

NOVADA AMATNIEKS” PAR TELPU OSKARA KALPAKA IELĀ 4, LUBĀNĀ, 
LUBĀNAS NOVADĀ, IZMANTOŠANU

(Ziņo: T.Salenieks)

Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.01.2012., Protokols 
Nr.1, 1.§) lēmumu par  pagrabstāva telpas, 52 m² platībā, ēkā Oskara Kalpaka ielā 4, 
Lubānā,  Lubānas  novadā,  nomu  biedrībai  „Lubānas  novada  amatnieks”, 
Reģ.Nr.40008138718, slēdzot līgumu uz 7 (septiņiem) gadiem un nosakot nomas maksu 
Ls 30 mēnesī,  kā arī  deputātu R.Kolātes,  L.Špunes  un J.Mitjakova priekšlikumu par 
tirdzniecības vietas piešķiršanu,

Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Līga Špune, Juris Mitjakovs, Rudīte 
Kolāte,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz viedokļu saskaņošanai starp  biedrību „Lubānas 
novada amatnieks” un Lubānas novada pašvaldību.

9.§
PAR ATBALSTU UN LĪDZFINANSĒJUMU BIEDRĪBAS „LUBĀNAS NOVADA 

AMATNIEKS” SAGATAVOTAJAM PROJEKTAM
(Ziņo: T.Salenieks)
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Jautājums  izskatīts  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdē  (20.01.2012., 
Protokols  Nr.1,  1.§),  kurā  lemts  par  atbalstu  biedrības  projektam  par  konkrētu 
finansējumu lemjot Finanšu komitejas sēdē.
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Atlikt jautājuma izskatīšanu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Lubānas 
novada  amatnieks”  projektam  LEADER  projekta  413.pasākuma  „Lauku 
ekonomikas  dažādošana  un  dzīves  kvalitātes  veicināšana  vietējo  attīstības 
stratēģiju  īstenošanas  teritorijā”  2.aktivitātē  „iekārtu,  tehnikas,  aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide  sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 
klubu,  kultūras,  vides  aizsardzības,  sporta  un  cita  brīvā  laika  pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” līdz viedokļu saskaņošanai starp 
biedrību un Lubānas novada pašvaldību.

10.§
PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „PAR 2012.GADA PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETU”
(Ziņo: I.Logina; Debatēs:M.Kotāne, T.Salenieks)

Atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam, ņemot vērā Finanšu komitejas 
sēžu  (18.01.2012.,  Protokols  Nr.1;  20.01.2012.,  Protokols  Nr.2)  lēmumus,  deputātes 
M.Kotānes ierosinājumu paredzēt budžetā finanšu līdzekļus dāvanu kartēm jaundzimušo 
bērnu vecākiem reģistrējot bērna dzimšanu, 
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

1. Apstiprināt  2012.gada  Lubānas  novada  pašvaldības  budžetu,  pieņemot 
saistošos noteikumus Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības budžetu”:

pamatbudžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2012. 279 009

      ieņēmumi 1 277 284
izdevumi 1 433 947
finansēšana (aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa) -30 678

      līdzekļu atlikums uz 31.12.2012.   91 668

speciālais budžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2012. 15 148
ieņēmumi 30 235
izdevumi 36 994

      līdzekļu atlikums uz 31.12.2012.   8 389

ziedojumi un dāvinājumi  :  
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līdzekļu atlikums uz 01.01.2012. 440
ieņēmumi -
izdevumi -

     līdzekļu atlikums uz 31.12.2012.            440

2. Budžeta  izpildītājiem  finanšu  gada  laikā  atļauts  izdarīt  izmaiņas  iestādei 
apstiprinātās  izdevumu  tāmes  ietvaros  pa  atsevišķiem  izdevumu  veidiem 
(klasifikācijas kodiem), nepieciešamos grozījumus apstiprinot domes sēdē.

3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
3.1.  Saistošos  noteikumus  Nr.2  “Par  2012.gada  pašvaldības  budžetu”  triju 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
3.2. Saistošie noteikumi Nr.2 “Par 2012.gada pašvaldības budžetu” stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 
internetā.

(8.pielikumā – Saistošie  noteikumi  Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības  budžetu” uz  9  
lapām.)

11.§
PAR UZTURĒŠANĀS IZMAKSU APSTIPRINĀŠANU VIENAM AUDZĒKNIM 

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN VIENAM IEMĪTNIEKAM 
LUBĀNAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻĀ 

PAŠVALDĪBAS SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANAI
(Ziņo: I.Logina)

Ar  2008.gada  27.novembra  domes  sēdēs,  Protokols  Nr.14,  15.§,  3.p.  lēmumu  tika 
apstiprināta maksa par uzturēšanos Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā novada 
iedzīvotājiem Ls 5,60 diennaktī  vienai  personai.  Neskatoties  uz izmaksu pieaugumu, 
maksas pakalpojuma izcenojums nav mainīts. Faktiskās uzturēšanas izmaksas 2011.gadā 
veido LVL 8,67, bet plānotās 2012.gada izmaksas LVL 9,31 diennaktī vienai personai. 
Pašvaldību  savstarpējo  norēķinu  veikšanai,  ņemot  vērā  Finanšu  komitejas  sēdes 
(20.01.2012., Protokols Nr.2, 2.§) lēmumu,
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Apstiprināt uzturēšanas izmaksas:

1. Lubānas novada sociālā dienesta veselības un sociālās aprūpes centrā maksu 
par uzturēšanu no 2012.gada 1.marta: 

1.1. novada iedzīvotājiem LVL 6,00 (seši lati) diennaktī vienai personai;

1.2. citu pašvaldību iedzīvotājiem LVL 9,31 (deviņi lati, 31 santīms)  

       diennaktī vienai personai.

2.  Savstarpējo norēķinu veikšanai 2012.gadā pašvaldības izglītības iestādēs vienam
     audzēknim                                                                               (lati mēnesī):

2.1. Lubānas vidusskolā:                                                       45,96
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2.2. Meirānu Kalpaka pamatskolā: 

 2.2.1. pamatskolas klasēs                                          74,34

 2.2.2. piecus un sešus gadus veco audzēkņu

           apmācībai                                                         90,92

2.3. Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”:

2.3.1. piecus un sešus gadus veco audzēkņu

          apmācībai                                                          96,63

2.3.2. pārējās pirmsskolas vecuma grupās             151,66

(9.pielikumā – Lubānas novada sociālās dienesta veselības un sociālās aprūpes centra  
iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes 2012.gadam norēķiniem ar Lubānas  
novadā deklarētiem iemītniekiem un citu novadu pašvaldībās deklarētiem klientiem uz 8  
lapām.)

12.§
PAR PLATĪBAS PRECIZĒŠANU ZEMES GABALAM „UPMALAS”, INDRĀNU 

PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(Ziņo: I.Bodžs)

1.  Izskata  jautājumu par  platības  precizēšanu zemei  „Upmalas”,  Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā. 

2. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 
apstākļus, sakarā ar to, ka tika precizētas zemes gabalu faktiskās platības, ņemot vērā 
Attīstības  un komunālo  jautājumu komitejas  sēdes (20.01.2012.,  Protokols Nr.1,  2.§, 
1.p.) lēmumu,

Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :
nekustamajam īpašumam – zemei „Upmalas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
precizēt platības:

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-006-0078 no 0,5 ha uz 0,77 
ha;

• zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-006-0079 no 3,4 ha uz 2,5 ha.
3. Lēmuma izrakstu izsūtīt:  Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai  nodaļai, 

juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4200.

13.§
PAR ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU UZ ZEMI UN ZEMES 

GABALU ATZĪŠANU PAR VALSTIJ PIEKRĪTOŠIEM
(Ziņo: I.Bodžs)
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1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu SIA „Klāni A” uz zemi Baložu ielā 2, 
Lubānā, Lubānas novadā, un zemesgabala atzīšanu par valstij piekrītošu

Izskata  jautājumu  par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  SIA  „Klāni  A”  uz  zemi 
Baložu ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, un zemes gabala atzīšanu par valstij piekrītošu. 
Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.01.2012., Protokols 
Nr.1, 2.§, 2.p.) lēmumu,

Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  SIA  „Klāni  A”,  reģistrācijas  numurs: 
45403004819, uz zemi Baložu ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 
7013-005-0061, platība – 1435 m²;

2. precizēt zemes gabala platību no 1435 m² uz 2711 m²;
3. zemes gabalu Baložu ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-
005-0061,  platība  –  2711  m²  atzīt  par  valstij  piekrītošu  un  reģistrējamu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda;
4. administratīvajai ēkai noteikt adresi – Baložu iela 2, Lubāna, Lubānas novads, 
LV-4830.
(10.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Lubānas piensaimnieku 
kooperatīvajai sabiedrībai uz zemi Parka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, un 

zemesgabala atzīšanu par valstij piekrītošu
Izskata  jautājumu  par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  Lubānas  piensaimnieku 
kooperatīvajai  sabiedrībai  uz zemi  Parka ielā  2,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  un zemes 
gabala  atzīšanu par  valstij  piekrītošu.  Ņemot  vērā Attīstības  un komunālo  jautājumu 
komitejas sēdes (20.01.2012., Protokols Nr.1, 2.§, 3.p.) lēmumu,

Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Lubānas  piensaimnieku  kooperatīvajai 
sabiedrībai,  reģistrācijas  numurs:  47103001915,  uz  zemi  Parka  ielā  2,  Lubānā, 
Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-005-0083, platība – 4740 m²;
2. precizēt zemes gabala platību no 4740 m² uz 5694 m²;
3. zemes gabalu Parka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-
005-0083,  platība  –  5694  m²  atzīt  par  valstij  piekrītošu  un  reģistrējamu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda;
4. ēkām noteikt adresi – Parka iela 2, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.
(11.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

14.§
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PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS ARHĪVA NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
(Ziņo: M.Kotāne)

Sakarā ar „Arhīvu likuma” spēkā stāšanos no 2011.gada 1.janvāra, kā arī Valsts arhīvu 
sistēmā 2011.gadā veikto reorganizāciju, ir nepieciešams precizēt Arhīva nolikuma 1. 
nodaļas  „Vispārīgie  noteikumi” punktus.  Sakarā  ar  novada  pašvaldībā  2011.gadā 
ieviesto pārvaldes dokumentu elektronisko uzskaites sistēmu, ir vairāki papildinājumi 
nolikuma 3.nodaļā „Arhīva uzdevumi un funkcijas”. Ņemot vērā iepriekš minēto,
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības „Arhīva” nolikumu.

(12.pielikumā – Nolikums Nr.1 novada pašvaldības „Arhīva”nolikums uz 2 lapām.)

15.§
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS EKSPERTU KOMISIJAS NOLIKUMA 

APSTIPRINĀŠANU
(Ziņo: M.Kotāne)

Sakarā ar “Arhīvu likuma” spēkā stāšanos no 2011.gada 1.janvāra, 
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības “Ekspertu komisijas” nolikumu.

(13.pielikumā – Nolikums Nr.2 novada pašvaldības „Ekspertu komisijas”nolikums uz 1  
lapas.)

16.§
PAR DĀVINĀJUMA PIEŅEMŠANU LUBĀNAS VIDUSSKOLAI

(Ziņo: T.Salenieks)

Izskata Lubānas vidusskolas direktors Maijas Krustas 23.01.2012. iesniegumu Nr.1-12/2 
(Reģ. 24.01.2012., Nr.1-13/16) par saņemto dāvinājumu no SIA „iSoft Solutions” - trīs 
lietoti  portatīvie  datori  Fijutsi  Siemens  Computers  Amilo  Pro  V8210,  katra  datora 
vērtība LVL 150.  Sakarā ar to, ka pašvaldībā nav noteikta ziedojumu un dāvinājumu 
pieņemšanas  kārtība,  un,  atbilstoši  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  19)  punkta 
prasībām,  kur teikt,  ka „….tikai  dome var noteikt  kārtību,  kādā veicami  darījumi  ar 
pašvaldības  kustamo  mantu,  kā  arī  kārtību,  kādā  notiek  dāvinājumu  un  novēlējumu 
pieņemšana un pārzināšana”,   
Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :
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Pieņemt dāvinājumu Lubānas vidusskolai: trīs lietotus portatīvos datorus Fijutsi 
Siemens Computers  Amilo Pro V8210 par kopējo summu LVL 450 (četri  simti 
piecdesmit latu) apmērā mācību procesa un palīgpersonāla darba nodrošināšanai.

17.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANU SAIMNIECĪBAS 

ĒKĀM, NODOKĻA PIEAUGUMA IEROBEŽOJUMU UN VIDI 
DEGRADĒJOŠU, SAGRUVUŠU VAI CILVĒKU DROŠĪBU APDRAUDOŠU 
BŪVJU APLIKŠANU AR PAAUGSTINĀTU NODOKĻA LIKMI 2012.GADĀ

(Ziņo: I.Bodžs)

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91) punkts nosaka, ka ar 
nekustamā īpašuma nodokli  neapliek  dzīvojamo māju  palīgēkas,  ja  palīgēkas  platība 
pārsniedz  25  m2 un  pašvaldība  to  neaplikšanu  ar  nodokli  ir  noteikusi  ar  saviem 
saistošajiem  noteikumiem,  izņemot  garāžas.  Ņemot  vērā  to,  ka  pašvaldības 
administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma nodokļa likmes ir zemas, līdz 2012.gada 
1.oktobrim īpašniekam ir iespējas bez maksas dzēst no kadastra informāciju par dabā 
neesošām palīgēkām un palīgēku aplikšana ar nodokli  varētu sekmēt kadastrā esošās 
informācijas sakārtošanu.
Likuma pārejas noteikumu 40.pants nosaka, ka līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa 
maksāšanas  paziņojums  par  2012.gadu,  pašvaldībām,  izdodot  saistošos  noteikumus, 
kurus pieņem likuma “Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā, ir tiesības 2012.gadā piemērot 
nodokļa  apmēra  pieauguma ierobežojumu zemei  vai  saglabāt  nodokļa  apmēru  zemei 
2011.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas 
nosacījumus.  Nekustamā īpašuma nodokļa kāpums 2012.gadā virs  25%, salīdzinot  ar 
2011.gadu,  iespējams,  ļoti  nelielam  īpašumu  skaitam,  visātrāk  kāda  pirkšanas  - 
pārdošanas  gadījuma  rezultātā,  tas  var  ietekmēt  arī  pieguļošā  īpašuma  vērtību. 
Pašvaldībā nav informācijas,  ka kāds īpašnieks nekustamā īpašuma nodokli par zemi 
nespētu samaksāt maksātnespējas dēļ.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas (14) punkts nosaka, ka 
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja to 
ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā izdod ne vēlāk kā līdz 
pirmstaksācijas gada 1.oktobrim.  Pašvaldības teritorijā  ir vairākas  ēkas, kas atbilst  šī 
panta formulējumam. Paaugstināta nodokļa likme varētu likt īpašniekam sakārtot savus 
īpašumus, kaut arī tā nav liela un ātrāk tas ir sociāls faktors.
Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.01.2012., Protokols 
Nr.1, 3.§) lēmumu, 

Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs), PRET – 1 balss (Ilgonis Losāns),  ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
1. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli  dzīvojamo māju saimniecības ēkas un 

neierobežot nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pieaugumu 2012.gadā, līdz 
ar to saistošos noteikumus par dzīvojamo māju palīgēku, ja palīgēkas platība 
pārsniedz  25  m2 neaplikšanu  ar  nekustamā īpašuma nodokli  un  nekustamā 
īpašuma nodokļa par zemi pieauguma ierobežojumu, neizstrādāt. 
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Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Ilgonis Losāns), PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
n o l e m j :
2. Līdz 2012.gada 1.augustam izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus par vidi 

degradējošu,  sagruvušu  vai  cilvēku  drošību  apdraudošu  būvju  aplikšanu  ar 
paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi. 

3. Nepiemērot  pašvaldības  noteikto  nodevu  Ls  5,00  (piecu  latu)  apmērā 
(apstiprināta 26.05.2011. ar saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par Lubānas novadā 
noteiktajām  pašvaldības  nodevām”  2.daļas,  2.1.p.,  2.2.apakšpunktu)  par 
būvvaldes izziņas saņemšanu par būves neesamību.

4. Pašvaldības  izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt  nekustamo īpašumu 
apsekošanu un izvērtēšanu.

18.§
PAR NOSAUKUMA MAIŅU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

 (Ziņo: T.Salenieks)

Izvērtē  Lubānas  novada domes  rīcībā esošo informāciju,  ņem vērā Imanta Zalstrova 
2012.gada 26.janvāra personīgo iesniegumu (Reģ. Nr.1-22/18),

Lubānas  novada dome,  atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Tālis  Salenieks,  Mārīte 
Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Inese  Lībere,  Līga  Špune,  Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs,  Ilgonis  Losāns),  PRET  –  nav, ATTURAS  –  nav,  
n o l e m j :

Nekustamajam īpašumam Indrānu pagastā,  Lubānas novadā, īpašuma kadastra 
numurs: 7058-004-0056, mainīt nosaukumu no „Gulbīši” uz „Gulbji”.

(14.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  I.Zalstrova  26.01.2012.  iesniegums,  Pilnvaras,  
Zemesgrāmatas, Dāvinājuma līguma kopijas uz 6 lapām.)

Nākošā Lubānas novada domes sēde notiks 2012.gada 28.februārī.

Sēdi slēdz plkst. 19,00. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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