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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 
Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 
DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 

Lubānā 
2014.gada 30.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:            Līga ŠPUNE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Rudīte KOLĀTE (līdz plkst.15,15), 
                           Laila OZOLIĥA (no plkst.17,00), 
                           Lana KUNCE, 
                           Guntis KLIKUČS (līdz plkst.15,15), 
                           Aigars NOVIKS. 
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,   
                          pašvaldības galvenā grāmatvede; Dace MEŽSARGA, Lubānas  
                          novada BāriĦtiesas priekšsēdētāja; Ilze KRAUKLE, pašvaldības  
                          kultūras darba speciāliste; Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības                            
                          juriskonsults. 
                 
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj sēdi un dome 
apstiprina DARBA KĀRTĪBU: 
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par 2013.gada pašvaldības budžeta izpildi. 
3. Par deleăējuma līguma noslēgšanu ar SIA „Lubānas KP” par komunālo 

pakalpojumu sniegšanu Lubānas novadā. 
4. Par valsts rezerves fonda zemes gabalu nomas tiesību izsoli. 
5. Par BāriĦtiesas pārskatu par darbu 2013.gadā. 
6. Par valsts mērėdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmskolas 

iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai. 
7. Par valsts mērėdotācijas sadali pašdarbības amatiermākslas kolektīviem. 
8. Par degvielas patēriĦa un mobilo sakaru limitiem 2014.gadā. 
9. Par BāriĦtiesas priekšsēdētājas Daces Mežsargas iesniegumu. 
10. Par grozījumiem 2009.gada 30.jūlija 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”. 

11. Par grozījumiem 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par 
Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”. 

12. Par grozījumiem 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi 
mājās Lubānas novadā”. 
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13. Par starptautiskā amatiermākslas kolektīvu festivāla „Aiviekstes svētki 2014” 
programmas apstiprināšanu un pasākuma apmeklēšanas nosacījumiem. 

14. Par pašvaldības 2014.gada budžetu. 
15. Par uzturēšanās izmaksu vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs 

pašvaldības savstarpējo norēėinu veikšanai apstiprināšanu. 
16. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
17. Par robežu precizēšanu Lubānas novada teritoriālā iedalījuma vienībām – Lubānas 

pilsētai un Indrānu pagastam.  
1.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, I.Peilāne) 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu un dalību 
pasākumos starplaikā starp domes sēdēm: 

- 10.01. Rēzeknē dalība sanāksmē par projekta iesniegšanu Kultūrkapitāla fondā 
sakarā ar dzejnieces B.Martuževas 90 gadu jubilejas koncertu; 

- dalība LPS domes sēdē par Eiropas struktūrfondu sadalījumu; 
- 29.01. Valmierā notiks Vidzemes plānošanas reăiona sanāksme. 

Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem.  
Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par pašvaldības darbību starplaikā starp 
domes sēdēm. 
(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.) 

 
2.§ 

PAR 2013.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZPILDI 
(ZiĦo: I.Logina) 

 
Noklausās pašvaldības galvenās grāmatvedes I.Loginas ziĦojumu, Ħemot vērā 
Finanšu un Attīstības komitejas 28.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Apstiprināt 2013.gada pašvaldības budžeta izpildi. 
(Pielikumā Nr.2 – 2013.gada budžeta izpilde uz 10 lapām.) 
 

3.§ 
PAR DELEĂĒJUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU AR SIA „LUBĀNAS KP” PAR 

KOMUNĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU LUBĀNAS NOVADĀ 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs ziĦo, ka 2007.gada 1.augustā 
noslēgtā līguma starp Lubānas pilsētas pašvaldību un SIA „Lubānas KP” regulējuma 
normas ir neatbilstošas pašreizējai situācijai. Līguma redakcija jāpapildina ar 
punktiem, kas Ĝautu uzĦēmumam kvalificēties valsts atbalstam attiecībā uz 
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem.  
Likuma „Par pašvaldībām” 3.pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, 
kas ar pilsoĦu vēlētas pārstāvniecības – domes - un tās izveidoto institūciju un iestāžu 
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā 
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kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daĜa nosaka, ka publiska persona var 
deleăēt privātpersonai vai citai publiskai personai (turpmāk - pilnvarotā persona) 
pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un 
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleăēt ar ārēju normatīvu aktu vai līgumu, 
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daĜas noteikumus. 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daĜa nosaka, ka privātpersonai jābūt 
tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma 
deleăēšanu privātpersonai, Ħem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla 
kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus (Šī likuma ietvaros privātpersona ir - fiziska 
persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība.). 
Ir lietderīgi deleăēt SIA „Lubānas KP” likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daĜas 1. un 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, 
notekūdeĦu savākšana, novadīšana un attīrīšana). 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešo daĜu, 21.panta pirmās daĜas 
23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 42.,431., 45. un 46.pantu, Ħemot 
vērā Finanšu un Attīstības komitejas 28.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
1. Noslēgt ar SIA „Lubānas KP” (Reă. Nr.45403005405) deleăēšanas līgumu par 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 1.un 2.punktā noteikto 
pašvaldības pārvaldes uzdevumu - organizēt iedzīvotājiem komunālos 
pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, notekūdeĦu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) - deleăēšanu uz laiku līdz 2019.gada 
31.decembrim. 

2. Pašvaldības pārvaldes uzdevumi - ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, 
notekūdeĦu savākšana, novadīšana un attīrīšana tiek deleăēti SIA „Lubānas 
KP” Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta administratīvajā teritorijā Lubānas 
novadā. 

(Pielikumā Nr.3 – Deleăēšanas līgums uz 3 lapām.) 

4.§ 
PAR VALSTS REZERVES FONDA ZEMES GABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLI 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 

Lubānas novada pašvaldībā ir saĦemti iesniegumi no Normunda Bodnieka, dzīvo 
„Grāveros”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, (Reă.10.01.2014., Nr.2.11/4) un Intas 
Torgānes, dzīvo „OlgasīĜi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, (Reă.10.01.2014., 
Nr.2.11/5) par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
70580160258 un 70580100146 nomu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta pirmās daĜas 14.punktu, Ministru kabineta 
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes 
nomu” 18.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
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noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, Ministru 
kabineta 2010. gada 19. aprīĜa (prot. Nr.17, 35.§) rīkojumu Nr.214 „Par Zemes 
pārvaldības likuma koncepciju” 1.3. punktu, kurā teikts: „Atbalstīt šādus Zemes 
pārvaldības likuma koncepcijā (turpmāk – koncepcija) ietvertos risinājuma variantus: 
1.3. par rezerves zemju pārvaldību (koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) –A variantu”, 
savukārt koncepcijas 2.2.6. a apakšpunkts saka, ka „Rezerves zemju pārvaldīšanas 
nodrošināšanai Risinājuma A variants - rezerves zemju turētājs un pārvaldītājs ir 
vietējās pašvaldības”, Ħemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 28.01.2014. sēdes 
(Protokols Nr.1, 7.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
Organizēt rezerves zemes fonda zemesgabala „Pūpoli” 3,2 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 70580160258 un „Caunes” 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
70580100146 zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 
 

5.§ 
PAR BĀRIĥTIESAS PĀRSKATU PAR DARBU 2013.GADĀ 

(ZiĦo: D.Mežsarga) 
 
Lubānas novada BāriĦtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga ziĦo par BāriĦtiesas 
darbību 2013.gadā. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada BāriĦtiesas pārskatu par darbu 2013.gadā. 
(Pielikumā Nr.4 – Lubānas novada BāriĦtiesas pārskats par darbu 2013.gadā uz 3 
lapām.) 

 
6.§ 

PAR VALSTS MĒRĖDOTĀCIJU PAMATA UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀŽU UN PIRMSKOLAS IESTĀŽU BĒRNU NO PIECU GADU VECUMA 

APMĀCĪBĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU ATLĪDZĪBAI 
 (ZiĦo: I.Logina) 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 16.decembra noteikumos Nr.636 „Par 
mērėdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam” 
piešėirto finansējumu pašvaldības 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 
2014.gada janvāra - augusta mēnesim, Ħemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 
28.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 3.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
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Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un 
pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 
pedagogu atlīdzībai piešėirtā finansējuma 2014.gada janvāra - augusta mēnesim 
sadales kārtību. 
(Pielikumā Nr. 5 – Noteikumi Nr.1 un sadales kārtība uz 4 lapām.) 

 
7.§ 

PAR VALSTS MĒRĖDOTĀCIJAS SADALI PAŠDARBĪBAS 
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVIEM 

 (ZiĦo: I.Logina) 
 

SaskaĦā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 3.panta pirmās daĜas 4.punktu un 
atbilstoši 25.09.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.670 „Kārtība, kādā tiek 
aprēėināta un sadalīta valsts budžeta mērėdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kā arī 
pamatojoties uz Lubānas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 4.§), Finanšu un Attīstības 
komitejas 28.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 4.§) lēmumiem, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 

2014.gadā piešėirtās mērėdotācijas EUR 4 322 (četri tūkstoši trīs simti 
divdesmit divi euro) sadalījumu: 
- kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, 

atlīdzībai EUR 3 457,60 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit septiĦi euro, 
60 centi) gadā; 

- kolektīvu, kuri saskaĦā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par 
svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai EUR 864,40 (astoĦi simti 
sešdesmit četri euro, 40 centi) gadā. 

2. Mērėdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 
2014.gada 30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2014.gada 30.decembrim. 

(Pielikumā Nr.6 – Mērėdotācijas sadalījuma aprēėins uz 1 lapas.) 
 

8.§ 
PAR DEGVIELAS PATĒRIĥA UN MOBILO SAKARU LIMITIEM 2014.GADĀ 

 (ZiĦo: I.Logina) 
 

Izskata sagatavoto degvielas patēriĦa un mobilo sakaru limitu 2014.gadam projektu 
un nolūkā nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekĜu pārvaldību, 
Ħemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 28.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 8.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 



6 
 

Apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku dienesta pienākumu 
pildīšanai nepieciešamos degvielas patēriĦa un mobilo sakaru pakalpojumu 
limitus 2014.gadam. 
(Pielikumā Nr.7 – Degvielas un mobilo sakaru limiti uz 1 lapas.) 
 

9.§ 
PAR BĀRIĥTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJAS DACES MEŽSARGAS IESNIEGUMU 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
 

Izskata Daces Mežsargas, Lubānas novada BāriĦtiesas priekšsēdētājas, 13.01.2014. 
iesniegumu par studiju maksas EUR 821 apmērā segšanu Juridiskajā koledžā „Tiesību 
zinātnes” studiju programmas neklātienes nodaĜā pirmajā kursā.  

SaskaĦā ar Finanšu un Attīstības komitejas 28.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 5.§, 
2.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Nesegt mācību maksu Juridiskajā koledžā „Tiesību zinātnes” studiju 
programmas neklātienes nodaĜā Dacei Mežsargai. 
 
Plkst.15,15 deputāti Rudīte Kolāte un Guntis Klikučs pārtrauc darbu domes sēdē. 

 
10.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 30.JŪLIJA 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” 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 

Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojumu sakarā ar pašvaldības 
Jaunatnes lietu speciālistes Lindas Pomeres iesniegumu (Reă.27.12.2013., Nr.1-
13/164) par Jauniešu centra darbības nodrošināšanu visas nedēĜas garumā. Lai šo 
prasību izpildītu ir nepieciešama otra darbinieka klātbūtne, jo L.Pomeres darba līgums 
paredz 2,5 darba dienas nedēĜā, kā arī viĦa var tikt komandēta atsevišėu pienākumu 
veikšanai ārpus darba vietas.  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Veikt grozījumus 2009.gada 30.jūlija 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 izveidot amata vienību Jauniešu 
centra administrators, kods: 5151 01, ar 0,5 slodzēm un amata algu EUR 350. 
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11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA 31.OKTOBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

NR.19 „PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” 
(ZiĦo: A.KĜaviĦš) 

 

Iepazīstas ar pašvaldības juriskonsulta A.KĜaviĦa ziĦojumu un sagatavoto 
grozījumu projektu. Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 
7.punktu, 14.panta trešo daĜu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 
3.panta trešo daĜu, Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””. 

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 
“Lubānas ZiĦas”. 

(Pielikumā Nr.9 – Saistošie noteikumi Nr.1 un paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.) 
 

12.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA 26.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

NR.10 „PAR APRŪPI MĀJĀS LUBĀNAS NOVADĀ” 
 (ZiĦo: A.KĜaviĦš) 

 

Iepazīstas ar pašvaldības juriskonsulta A.KĜaviĦa ziĦojumu un sagatavoto 
grozījumu projektu. Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 
7.punktu, 14.panta trešo daĜu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 
3.panta trešo daĜu, Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas 23.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””. 

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības lietu ministrijai. 
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3. Pēc Vides aizsardzības un reăionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saĦemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieĦemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiĦā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā 
“Lubānas ZiĦas”. 

(Pielikumā Nr.10 – Saistošie noteikumi Nr.2 un paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.) 
 

Plkst.17,00 deputāte Laila OzoliĦa sāk darbu domes sēdē. 

 
13.§ 

PAR STARPTAUTISKĀ AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU FESTIVĀLA 
„AIVIEKSTES SVĒTKI 2014” PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU UN 

PASĀKUMA APMEKLĒŠANAS NOSACĪJUMIEM 
(ZiĦo: I.Kraukle) 

 

Pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle ziĦo par starptautiskā 
amatiermākslas kolektīvu festivāla „Aiviekstes svētki 2014” programmas projektu. Ir 
lieli pasākumu apskaĦošanas izdevumi un izdevumi par vakara koncertu. Deputāti 
vienojas uz vakara koncertu pilsētas estrādē nenoteikt maksu. Samazināt pasākuma 
tāmē izdevumus par apskaĦošanu kā arī izslēgt no tāmes rotaĜu programmu ar 
maskām. 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Starptautiskā amatiermākslas kolektīvu festivāla „Aiviekstes svētki 2014” 

koncertu pilsētas estrādē apmeklētājiem sniegt par brīvu. 
2. Uzdot kultūras darba speciālistei Ilzei Krauklei vienoties ar iespējamajiem 

vakara koncerta izpildītājiem un informēt domi. 
(Pielikumā Nr.8 – Tāmes projekts uz 1 lapas; Pielikumā Nr.11 – Svētku projekts uz 1 
lapas.) 
 

14.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETU 

 (ZiĦo: I.Logina, T.Salenieks) 
 
ĥemot vērā Finanšu un Attīstības komitejas 27.01.2014. sēdes (Protokols Nr.1, 1.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam a p s t i p r i n ā t  
2014.gada novada pašvaldības budžetu, pieĦemot saistošos noteikumus Nr.3 
„Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”: 
        euro 
pamatbudžets: 
 līdzekĜu atlikums uz 01.01.2014.   398 629 
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ieĦēmumi      2 008 377 
 izdevumi      2 252 735 
 finansēšana (aizĦēmumi un aizĦēmumu atmaksa) -27 407 

līdzekĜu atlikums uz 31.12.2014.   126 864 
 
speciālais budžets: 
 līdzekĜu atlikums uz 01.01.2014.   31 352  
 ieĦēmumi      77 191 
 izdevumi      91 033 

līdzekĜu atlikums uz 31.12.2014.   17 510 
 

ziedojumi un dāvinājumi: 
 līdzekĜu atlikums uz 01.01.2014.   628 
 ieĦēmumi      - 
 izdevumi      - 

līdzekĜu atlikums uz 31.12.2014.   628 
 

2. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem finanšu gada laikā atĜauts izdarīt izmaiĦas 
iestādei apstiprinātās ieĦēmumu/izdevumu tāmes ietvaros pa atsevišėiem 
izdevumu veidiem (ekonomiskās klasifikācijas kodiem līdz pirmajām divām 
koda zīmēm) par summu, kas nepārsniedz EUR 200, nepieciešamos grozījumus 
apstiprinot domes sēdē.  

IzmaiĦas iestāžu ieĦēmumu/izdevumu tāmes ietvaros pa izdevumu 
veidiem (ekonomiskās klasifikācijas kodiem līdz divām zīmēm), kas pārsniedz 
EUR 200, atĜautas tikai pēc attiecīga domes sēdes lēmuma pieĦemšanas. 
 
3. Kultūras, izglītības un citiem sabiedrisko attiecību pasākumiem, kuriem dome 
ir apstiprinājusi apropriāciju kopsummā, budžeta izpildītājiem sagatavot 
atsevišėu ieĦēmumu/izdevumu tāmi. Pasākuma, kura izmaksas nepārsniedz 
EUR 50 tāmi apstiprina attiecīgās iestādes vadītājs. 
Pasākuma, kura izmaksas pārsniedz EUR 50 tāmi apstiprina domes 
priekšsēdētājs. 
 
4. Noteikt atvaĜinājuma pabalstu darbiniekiem un amatpersonām 30 procentu 
apmērā no darbinieka vai amatpersonas amatalgas likmes. AtvaĜinājuma 
pabalsts tiek piešėirts un izmaksāts saskaĦā ar Valsts un pašvaldības institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto kārtību. 
 
5. Noteikt vienreizēju naudas balvu darbiniekiem (amatpersonām) sakarā ar 50 
gadu Jubileju EUR 111 pirms nodokĜu ieturēšanas. 
 
6. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
 

6.1. saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai 
zināšanai; 
6.2. saistošie noteikumi Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto 
budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un tie 
publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(Pielikumā Nr.12 –  2014.gada budžets un paskaidrojuma raksts uz 20  lapām.) 
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15.§ 
PAR UZTURĒŠANĀS IZMAKSU VIENAM AUDZĒKNIM PAŠVALDĪBAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS  PAŠVALDĪBAS SAVSTARPĒJO NORĒĖINU 
VEIKŠANAI APSTIPRINĀŠANU 

(ZiĦo: I.Logina) 
 

Pašvaldību savstarpējo norēėinu veikšanai 2014.gadā, SaskaĦā ar Ministru kabineta 
13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 
norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem”,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Apstiprināt uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības 
iestādēs savstarpējo norēėinu veikšanai 2014.gadā:   :        
                                                                                                            (euro mēnesī) 
1. Lubānas vidusskolā:                  85,85  
2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:       
 - pamatskolas klasēs                  201,85 
 - piecus un sešus gadus veco audzēkĦu apmācībai  135,54  
3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėīši”    
 - piecus un sešus gadus veco audzēkĦu apmācībai  138,53 
 - pārējās pirmsskolas vecuma grupās    241,13  
(Pielikumā Nr.13 – Uzturēšanās izmaksas uz 10 lapām.) 
 

16.§ 
PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANU 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
 
Lubānas novada pašvaldība 05.07.2013. ir saĦēmusi Anitas Luteres zemesgabala 
atsavināšanas ierosinājumu (Reă.Nr.1-23/7) ar lūgumu nodot atsavināšanai Lubānas 
novada pašvaldībai piederošus zemesgabalus Latgales iela 32, Lubāna, Lubānas 
novads, un Jaunā iela 37, Lubāna, Lubānas novads, uz zemesgabaliem atrodas Anitai 
Luterei piederošas ēkas un būves, to īpašuma tiesības apliecina mantojuma apliecība 
ar reăistra Nr. 2952. Zemesgabalu kadastrālā vērtība Latgales iela 32 - EUR 1030.00, 
Jaunā iela 37 - EUR 984.00. SaskaĦā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 4. panta, 4. daĜas 3. punktu Anitai Luterei ir tiesības ierosināt Lubānas 
novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Latgales iela 32, Lubāna, Lubānas novads, 
un Jaunā iela 37, Lubāna, Lubānas novads, atsavināšanu un viĦai ir pirmpirkuma 
tiesības gadījumā, ja pašvaldība lemj par īpašuma nodošanu atsavināšanai. 
Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5. panta, 1. un 2. 
daĜu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta, 1.daĜas 2.punktu un 21.panta, 17. punktu, 
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 
publiskas personas manta” 5.daĜas 38.punktu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 
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n o l e m j : 
1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - zemesgabalu ar kopējo platību 0,1642 ha, Latgales ielā 32, Lubānā, 
Lubānas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7013-002-0071 un 
noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē par euro. 

2. Apstiprināt īpašuma atsavināšanas izdevumus – EUR 458.02 (četri simti 
piecdesmit astoĦi euro, 02 centi). 

3. Noteikt izsoles objekta nosacīto cenu – EUR 1488.02 (viens tūkstotis četri 
simti astoĦdesmit astoĦi euro, 02 centi), t.sk. īpašuma atsavināšanas izdevumi 
– EUR 458.02 (četri simti piecdesmit astoĦi euro, 02 centi). 

4. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu - zemesgabalu ar kopējo platību 0,1553 ha, Jaunā ielā 37, Lubānā, 
Lubānas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums:7013-002-0076. 

5. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē par euro. 
6. Apstiprināt īpašuma atsavināšanas izdevumus – EUR 448.69 (četri simti 

četrdesmit astoĦi euro, 69 centi). 
7. Noteikt izsoles objekta nosacīto cenu – EUR 1432.69 (viens tūkstotis četri 

simti trīsdesmit divi euro, 69 centi), t.sk. īpašuma atsavināšanas izdevumi – 
EUR 448.69 (četri simti četrdesmit astoĦi euro, 69 centi). 

8. Pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt nekustamā īpašuma 
atsavināšanu. 

(Pielikumā Nr.14 – Kadastra informācijas teksta datu izdrukas, iesniegums un tam 
pievienotie dokumenti uz 11 lapām.) 
 

17.§ 
PAR ROBEŽU PRECIZĒŠANU LUBĀNAS NOVADA TERITORIĀLĀ 

IEDALĪJUMA VIENĪBĀM – LUBĀNAS PILSĒTAI UN INDRĀNU PAGASTAM 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs ziĦo jautājumu par robežu 
precizēšanu Lubānas novada teritoriālā iedalījuma vienībām - Lubānas pilsētai un 
Indrānu pagastam. Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo 
informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, KONSTATĒ:  

Ar 2013.gada 31.oktobra Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, 
protokols Nr.15, 16.§ „Par Lubānas novada teritoriālā iedalījuma vienību Indrānu 
pagasta un Lubānas pilsētas robežas grozījumiem, ciema statusa atcelšanu, ielu 
nosaukumu piešėiršanu un adrešu maiĦu” tika nolemts atbilstoši teritorijas 
plānojumam grozīt Lubānas pilsētas robežas un attiecīgi Indrānu pagasta robežas un 
ieskaitīt pilsētas teritorijā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7058-011-0106, 
7058-011-0091, 7058-011-0089, 7058-011-0087, 7058-011-0043,  7058-011-0093, 
7058-011-0096, 7058-011-0097, 7058-011-0098, 7058-011-0105, 7058-011-0099, 
7058-011-0101, 7058-011-0033, 7058-011-0094. 

2013.gada 25.novembrī tika saĦemta Valsts zemes dienesta Vidzemes 
reăionālās nodaĜas vēstule Nr.10-03/305724-2/1 „Par informācijas precizēšanu”, kurā 
lūdz precizēt iepriekš pieĦemto domes sēdes lēmumu par pilsētas robežas 
apstiprināšanu, norādot, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0159 
atrodas Lubānas pilsētā, bet daĜa Indrānu pagastā, līdz ar to precīza Lubānas pilsētas 
robežas iezīmēšana Adrešu informācijas sistēmas kartē nav iespējama. 

Ar 2013.gada 28.novembra Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 
lēmumu, protokols Nr.16, 10.§ „Par robežu un platību precizēšanu pašvaldībai 
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piekrītošajām zemes vienībām „Ozoli – Meirānu tilts”, Indrānu pagastā un Meirānu 
iela, Lubānā, un zemes vienības Dzērvenītes iela, Lubānā, Lubānas novadā, 
izveidošanu” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0159 tika sadalīta: 
jauna īpašuma „Dzērvenītes iela”, Lubāna,  izveidošanai atdalīja zemes platību 1955 
m²; daĜu no zemes vienības: 7058-011-0159 875 m² platībā pievienoja pie Meirānu 
ielas, Lubāna; nekustamajam īpašumam „Ozoli – Meirānu tilts” tika precizētas 
robežas un platība. 

Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē 
apstiprināto teritorijas plānojumu un pieĦemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 
„Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2.7.1.punktu, pamatojoties uz „Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.punktu, 9.panta pirmās daĜas 1.punktu, 
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 8.panta trešo 
daĜu, 14.panta otro un trešo daĜu, vadoties no 2012.gada 27.marta Ministru kabineta 
noteikumu Nr.216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību 
robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 
13.punkta, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
papildināt 2013.gada 31.oktobra Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 
lēmumu, protokols Nr.15, 16.§ 1.punktu ar zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 7013-005-0190. 
Lēmuma izrakstu izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz 
adresi – Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201 (1 eks.) un nekustamā īpašuma speciālistei 
Aijai OzoliĦai (1 eks.). 

(Pielikumā Nr.15 – Pilsētas robežu skice, Zemes dienesta iesniegums uz 2 lapām.) 
 
Sēdi slēdz plkst. 21,30.  
 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks 
 
Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 
 
Parakstīts __________________________________________ 
 
 


