Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu, domes sēdes protokola
teksts tiek publicēts saīsinātā veidā. Ar protokola pilno tekstu var iepazīties novada
domē.
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Nr. 1

Sēde sasaukta plkst.9.00
Sēdi atklāj plkst.9.03
Sēdi vada - Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa
Sēdi protokolē - Gulbenes novada domes Juridiskās un personālvadības nodaļas domes sekretāre
Vita Baškere
Sēdē piedalās
Deputāti: Alda Alberte, Jānis Antaņevičs, Raitis Apalups, Guntis Blūms, Gunārs Ciglis, Stanislavs
Gžibovskis, Saulcerīte Indričeva, Valtis Krauklis, Ivars Kupčs, Intars Liepiņš, Ilze Mezīte, Jānis
Naglis, Dzintars Poļaks, Dainis Švika
Sēdē nepiedalās
Deputāti: Normunds Audzišs, Nikolajs Stepanovs – darba apstākļu dēļ,
Pašvaldības administrācijas darbinieku, uzaicināto un interesentu saraksts pielikumā uz
1 lapas.
Prese: E.Brokāne, G.Bogdanovs – laikraksts „Dzirkstele”
Atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, G.Blūms, G.Ciglis,
S.Daudziņa, S.Gžibovskis, S.Indričeva, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis,
Dz.Poļaks, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2012.gada 19.janvāra domes sēdes darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA

1. Par Gulbenes novada domes 2012.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā Gulbenes
novadā” apstiprināšanu.
3. Par nekustamo īpašumu adresēm.
4. Par ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.
5. Par mēnešalgu noteikšanu domes iestāžu vadītājiem.
6. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai.
7. Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātē „Policentriska
attīstība” pieejamo līdzekļu izlietojumu.
1.§
Par Gulbenes novada domes 2012.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā Gulbenes novadā”
apstiprināšanu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: V.Kravale
DEBATĒS PIEDALĀS: G.Blūms, S.Daudziņa, S.Krišāne, M.Grāve, O.Lucāns, I.Mezīte,
A.Pružinska
2011.gada 15.decembrī tika pieņemts likums „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli””, kas stājās spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.
Saskaņā ar šiem grozījumiem likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrā daļa tika
papildināta ar 91.punktu, kas 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.
Šī likuma Pārejas noteikumi tika papildināti ar 40.punktu, kas 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.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9 1.punktu un
Pārejas noteikumu 40., 41.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm
(A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, S.Indričeva,
V.Krauklis, I.Kupčs, J.Naglis, D.Švika) PAR 1.variantu; PRET – 3 (I.Liepiņš, I.Mezīte, Dz.Poļaks);
ATTURAS – nav, ar 3 balsīm (I.Liepiņš, I.Mezīte, Dz.Poļaks) PAR 2.variantu; PRET – 12
(A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, S.Indričeva,
V.Krauklis, I.Kupčs, J.Naglis, D.Švika), ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes 2012.gada 19.janvāra saistošos noteikumus Nr.1
„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo ēku palīgēkām 2012.gadā Gulbenes
novadā” saskaņā ar 1.pielikumu.

2. NOSŪTĪT saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

2. §
Par Valsts meža dienesta nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: R.Cinkuse
DEBATĒS PIEDALĀS: M.Milns, J.Naglis
Izskatīta Valsts meža dienesta, reģistrācijas Nr.90000057795, juridiskā adrese: 13.janvāra
iela 15, Rīga, LV-1932, 2011.gada 28.decembra vēstule Nr.6-1/1921, kas reģistrēta Gulbenes
novada domē 2012.gada 2.janvārī Nr.GND/15-2/12/7-V, kurā norādīts, ka Valsts meža dienesta
funkciju nodrošināšanai netiek izmantots nekustamais īpašums „Administratīvā telpa”, Smilšu ielā
7, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr. 5064 900 0030, kas sastāv no administratīvās
telpas ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0418 001 004 un kopīpašuma domājamās daļas.
Nekustamais īpašums „Administratīvā telpa”, Smilšu ielā 7, Lejasciema pagastā, Gulbenes
novadā nepieciešams Gulbenes novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai - gādāt par iedzīvotāju
izglītību sniedzot organizatorisku un finansiālu palīdzību ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir autonomā funkcija - gādāt par iedzīvotāju izglītību,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā, Publiskas personas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts
nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības

atvasinātas publiskas personas īpašumā, atklāti

balsojot: PAR – 15 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, S.Indričeva, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, D.Švika);
PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. LŪGT Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Gulbenes novada domei īpašumā bez
atlīdzības nekustamo īpašumu Smilšu ielā 7, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.
5064 900 0030, kas sastāv no administratīvās telpas un kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
2. NOTEIKT, ka nekustamais īpašums Smilšu ielā 7, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā,
kadastra Nr. 5064 900 0030, nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
3. SEGT visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības
īpašumā, Gulbenes novada domei.

4. IZVEIDOT nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā,
kadastra Nr. 5064 900 0030, pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Māris Milns - Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs;
Komisijas locekļi: Rita Cinkuse – Gulbenes novada domes nekustamā īpašuma speciāliste;
Ilze Melngaile – Gulbenes novada domes vecākā grāmatvede.
5. INFORMĒT par pieņemto lēmumu Valsts meža dienestu, lēmumu iesniedzot Zemkopības
ministrijā.
3.§
Par nekustamo īpašumu adresēm
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Izskatot SIA „Māra 93”, reģistrācijas Nr. 43202001778, juridiskā adrese: Rīgas iela 23A,
Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV – 4412, 2012.gada 4.janvāra iesniegumu
Nr.GND/5-1/12/54-M ar lūgumu piešķirt adresi nekustamajam īpašumam Lejasciema pagastā ar
kadastra numuru 5064 012 0335, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064
012 0335, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, S.Indričeva, V.Krauklis,
I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav,
Gulbenes novada dome NOLEMJ:
PIEŠĶIRT nekustamajam īpašumam Lejasciema pagastā ar kadastra numuru 5064 012 0335,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0335, adresi: Rīgas iela 23A,
Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV - 4412.

4.§
Par …… ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu
ZIŅO: V.Krauklis
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Slaidiņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav

5.§
Par mēnešalgu noteikšanu domes iestāžu vadītājiem
ZIŅO: S.Daudziņa
TEHNISKI LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: V.Baškere

DEBATĒS PIEDALĀS: A.Alberte, R.Apalups, G.Blūms, G.Ciglis, S.Krišāne, I.Mezīte, J.Naglis,
A.Pružinska
Izskatot Gulbenes novada domes administrācijas darbinieku novērtēšanas komisijas 2012.gada
13.janvāra sēdes priekšlikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var

noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības

administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, G.Blūms,
G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, S.Indričeva, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, J.Naglis, D.Švika);
PRET – 1 (I.Mezīte); ATTURAS – 1 (Dz.Poļaks), Gulbenes novada dome NOLEMJ:
IZDARĪT izmaiņas 2011.gada 29.decembra domes sēdes Nr.18, 47.§ un NOTEIKT ar
2012.gada 1.janvāri mēnešalgas:
Amats
Vārds, uzvārds
Gulbenes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ilona Rubene
Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas priekšsēdētājas Ineta Mača

Alga, Ls
720,152,40

vietniece
6.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanai
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: D.Krēsliņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Pamatojoties uz „Likuma par budžeta un finanšu vadību” 41.pantu, kas nosaka pašvaldību
budžeta tiesības un procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas paredz
pašvaldības tiesības ņemt aizņēmumus, 22.1 pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem aizņēmumus,
noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kas nosaka kārtību,
kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš
nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
ņemot vērā, ka Gulbenes novada domei saskaņā ar 2010.gada 31.maijā noslēgto Latvijas un Šveices
sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos
Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveidei” apakšprojekta
„Jauniešu iniciatīvu ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanas līgumu ir jānodrošina līdzfinansējums 7,5 %
apjomā no kopējām projekta attiecināmām izmaksām un 80% no komponentprojekta finansējuma,
atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, S.Indričeva, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, D.Švika);
PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:

1. LŪGT Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
Gulbenes novada domei ņemt īstermiņa aizņēmumu Ls 63 257,89 (sešdesmit trīs tūkstoši divi simti
piecdesmit septiņi latu un 89 santīmi) apmērā.
2. ŅEMT aizņēmumu no Valsts kases uz Valsts kases noteiktajiem procentiem.
3. ŅEMT aizņēmumu ar atmaksas periodu 1 (viens) gads.
4. SĀKT APMAKSĀT aizņēmuma pamatsummu ar 2013.gada martu, saskaņā ar 2.pielikumu,
garantējot tā izpildi ar Gulbenes novada budžetu.
5.NODROŠINĀT Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomistei
D.Krēsliņai dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. PILNVAROT Gulbenes novada domes priekšsēdētāju S.Daudziņu parakstīt aizņēmuma
līgumu.
7.§
Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātē „Policentriska
attīstība” pieejamo līdzekļu izlietojumu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: E.Vilde
DEBATĒS PIEDALĀS: G.Blūms, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, L.Ķeķere, J.Naglis,
O.Lucāns, Dz.Poļaks
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr. 91 „Noteikumi par
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"”,
„Gulbenes novada integrētās attīstības programmu 2011.-2017. gadam”, kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot PAR – 13 (A.Alberte, J.Antaņevičs,
R.Apalups, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, S.Indričeva, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Mezīte,
J.Naglis, Dz.Poļaks, D.Švika); PRET – 1 (G.Blūms); ATTURAS – 1 (I.Liepiņš), Gulbenes novada
dome NOLEMJ:
1. ATCELT Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes Nr.2, 26.§ „Par projekta
„Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 3.kārta” atbalstīšanu un tālāku virzīšanu atbalsta
saņemšanai ERAF līdzfinansētās prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros” .
2. ATBALSTĪT Gulbenes novada domes projekta „Gulbenes novada ģimnāzijas mācību –
saimnieciskā korpusa pabeigšana” izstrādi dalībai darbības programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātē „Nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.
Projekta kopējās izmaksas līdz Ls 980 000 (deviņi simti astoņdesmit tūkstoši lati), tajās iekļaujot

attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts – 85% no
attiecināmajām izmaksām.
Sēde slēgta plkst. 11.00
Sēdi vadīja

S.Daudziņa
Protokols parakstīts 2012.gada __.janvārī

Sēdi protokolēja

V.Baškere

1.pielikums pie 2012.gada 19.janvāra domes sēdes Nr.1, 1.§

GULBENES NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90009116327
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv , www.gulbene.lv
Gulbenē
2012.gada 19.janvāra

Saistošie noteikumi Nr.1
Apstiprināti ar Gulbenes novada domes
2012.gada 19.janvāra sēdes lēmumu (protokola
Nr.1, 1.§)

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APMĒRU ZEMEI UN DZĪVOJAMO ĒKU
PALĪGĒKĀM 2012.GADĀ GULBENES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu
un Pārejas noteikumu 40.punktu un 41.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā
kārtībā
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību un apmēru
zemei, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību dzīvojamo māju palīgēkām ar
platību virs 25 m2 Gulbenes novadā 2012.gadā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs 2012.gadā, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt 2011.taksācijas gadam aprēķināto
nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
3. 2012.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja

S.Daudziņa

2.pielikums pie 2012.gada 19.janvāra domes sēdes Nr.1, 6.§
Projekta „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai” aizņēmuma plānotais atmaksas grafiks
Aizņēmējs: Gulbenes novada dome
Aizņēmuma summa: 63 257,89
Aizņēmuma valūta: Ls
Atmaksas termiņš
2013.gada 28.marts
KOPĀ:

Summa
63 257,89 (sešdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi
tūkstoši un 89 santīmi)
63 257,89

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja

S.Daudziņa

