
 
 

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 

 

30.12.2014.                                                                                                    Nr. 13     
                                                                                                             

Sēde atklāta plkst. 13.00 

Piedalās deputāti -  Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne,    

Guntis Klikučs, Aigars Noviks; 

Nepiedalās deputāti Līga Špune, Ilgonis Losāns – aizņemti pamatdarbā; 

Uzaicināti                 pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs;  

                                  pašvaldības galvenā grāmatvede Ingrīda Logina;   

nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa                        

Sēdes vadītājs           domes  priekšsēdētājs Tālis Salenieks 

Protokolētājs            kancelejas vadītāja Mārīte Kotāne 

 

DARBA KĀRTĪBA:  

0.  Par novembra domes sēdes lēmumu izpildi, par domes priekšsēdētāja komandējumiem  

1. Par nosaukuma piešķiršanu valstij piekrītošajam nekustamajam īpašumam, kadastra 

numurs: 7058-019-0002, Indrānu pagastā, Lubānas nov. 

2. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rugāju ielā 1-2 , Lubānā, Lubānas nov., iegādi 

3. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas nov., nomas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

4.  Par integrētās attīstības programmas 2012. - 2018.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu 

5. Par saistošo noteikumu "Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu  

6. Par valsts rezerves fonda zemes gabala kadastra apz. 7058 010 0056 iznomāšanu  

7. Par Komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanai izveidošanu  

8. Par līguma slēgšanu ar SIA "Baltconsults" par lokālplānojuma izstrādi  

9. Par Lubānas Mākslas skolas debitoru parādu izslēgšanu no bilances  

10. Par pašvaldības darbinieku atalgojuma izmaiņām 2015.gadā  

11. Par tirdzniecības cenas noteikšanu Lubānas novada suvenīriem tirdzniecībai Lubānas 

novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā  

12. Par pieteikšanos uz vakantajām Sabiedrisko attiecību speciālista un Jaunatnes lietu 

speciālista amata vietām 

13. Par kreditoru saistību dzēšanu 

14. Par grozījumiem 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 ”Par 2014.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu”  
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0.§ 

Par novembra domes sēdes lēmumu izpildi, par domes priekšsēdētāja komandējumiem  

T.Salenieks, I.Bodžs 

 Tālis Salenieks sniedz mutisku pārskatu par decembra mēneša komandējumiem: 

9.decembrī – piedalījies Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē Rīgā; 

12.decembrī  Madonā SIA „Sports un Co”  dienesta vieglās automašīnas remonts; 

18.decembrī  piedalījies Varakļānos Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienotās būvvaldes 

gada noslēguma sanāksmē; 

19.decembrī izbraucis uz Vecpiebalgas novada Inešiem pie mākslinieka J.Roņa saņemt 

pasūtījumu pašvaldības reprezentācijas vajadzībām izgatavotos suvenīrus – krūzītes, vāzes, 

zvaniņus  u.c. ; 

23.decembrī izbraucis uz Madonu iesniegt pārskatus PMLP Madonas nodaļā, NVA Madonas 

birojā, apvienotajā būvvaldē; 

29.decembrī izbraucis uz Madonu SIA „UNISPORTS”  - Jaungada svētku salūta iegāde.  

 Izpilddirektors I.Bodžs sniedz ziņojumu par novembra domes lēmumu izpildi. 

atklāti balsojot “par” –5 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars 

Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

1. pieņemt zināšanai izpilddirektora I.Bodža informāciju par novembra domes sēdes 

lēmumu   izpildi; 

2. pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja T.Salenieka komandējumiem decembra mēnesī. 

 

1.pielikumā: pārskats par iepriekšējās (novembra) domes lēmumu izpildi uz 1 lapas. 
 

 

1.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu valstij piekrītošajam 

nekustamajam īpašumam, kadastra numurs: 7058-019-0002, 

Indrānu pag., Lubānas nov. 

Ziņo Aija Ozoliņa. 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par akciju 

sabiedrības „Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu speciālistes 

I.Vigupes 2014.gada 4.decembra iesniegumu, reģ. Nr. 4.1-1.2_08j0_150_14_983 (reģistrēts 

pašvaldībā 2014.gada 5.decembrī ar Nr.2.07/22*) par nosaukuma piešķiršanu valstij 

piekrītošajam nekustamajam īpašumam, kadastra numurs: 7058-019-0002, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā. 

Izvērtējot informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7058-019-0002, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-019-0051, platība – 11,06 ha, uz zemes vienības ēkas un 

būves reģistrētas nav, īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā, zemes vienībai reģistrēts statuss – 

valstij piekritīgā zeme, īpašumam nav piešķirts nosaukums. 

Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 

14.punktā teikts, ka „nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam 

īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese”. 

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 1.panta 14.punktu, ņemot vērā akciju sabiedrības 

„Latvijas valsts meži” LVM Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu speciālistes I.Vigupes 

iesniegumu, kā arī Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.12.2014. lēmumu (protokols 

Nr.12, 2.§) 
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atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta 

Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

nekustamajam īpašumam Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7058-019-0002, 

kas sastāv no vienas zemes vienības, piešķirt nosaukumu „Dzelzceļš 2”, Indrānu pag., Lubānas 

nov. 

Lēmuma izrakstu izsniegt (izsūtīt): 

1. AS „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi uz adresi: „Mežroze”, Lejas Ančupāni, 

Verēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 (2 eks.); 

2. VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: vidzeme@vzd.gov.lv ; 

3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.). 

 

2.pielikumā -  izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas. 

 

 

2.§ 

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rugāju ielā 1-2 , Lubānā, Lubānas nov., iegādi 

ziņo I.Bodžs 

Pašvaldībā saņemts Jāņa Eisaka iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 11.12.2014. Nr. 2.10/14/123) 

ar piedāvājumu iegādāties dzīvokli Rugāju ielā 1-2, Lubānā, Lubānas novadā. Vienistabas 

dzīvoklis, kopīgā platība 27,4 m2, pirmais stāvs, labiekārtojums – vietējā krāsns apkure, 

elektroapgāde, ēkas ekspluatācijā uzsākšanas gads 1921. Dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība 

733 EUR. Pašvaldības rīcībā pilsētā šobrīd nav brīvu dzīvokļu ar zemu labiekārtojuma līmeni. 

Šāda tipa dzīvokļi nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai – palīdzības sniegšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta 17.punktu un, ņemot vērā Finanšu un  

attīstības komitejas 22.12.2014. sēdes (protokols Nr. 12, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta 

Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

Iegādāties pašvaldības īpašumā dzīvokli Nr.2, Rugāju ielā 1, Lubānā, Lubānas nov., kadastra 

numurs:7013-900-0174, par pirkuma maksu 733 EUR (septiņi simti trīsdesmit trīs euro) 

  

 

3.§ 

Par telpu Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas nov. nomas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

    Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 08.06.2010. 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47. un 51.punktu, telpu 

izsoles noteikumu (apstiprināti ar izpilddirektora rīkojumu Nr.2.1/ 77 08.12.2014.) 6.1 punktu 

un 19.12.2014. izsoles protokola izrakstu, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta 

Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

mailto:vidzeme@vzd.gov.lv
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1. Apstiprināt pašvaldības nomas objekta - telpu Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, 

Lubānas nov., kadastra apzīmējums  7013 002 0143 001 002, mutiskās izsoles 

rezultātus. 

2. Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1.punktā norādīto nomas objektu ar SIA 

„PROSPERITA”, reģistrācijas Nr.45403039952, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 20 

k-9-31, Madona, Madonas novads LV – 4801, par nomas maksu 33 EUR (trīsdesmit trīs 

eiro) mēnesī. 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv  lēmuma 1. un 2.punktā minēto 

informāciju divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.  

. 

 

4.§ 

Par integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 

Investīciju plāna aktualizēšanu 

I.Bodžs 

Ministru Kabineta 2012. gada 16. oktobra Noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punkts nosaka, ka pašvaldības attīstības 

programmu rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības 

budžetu kārtējam gadam. Ņemot vērā Finanšu un  attīstības komitejas 22.12.2014. sēdes 

(Protokols Nr. 12, 5.§) lēmumu, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta 

Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt aktualizēto Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018. 

gadam Investīciju plānu. 

2. Nosūtīt aktualizēto Investīciju plānu Vidzemes plānošanas reģionam.  

 

3.pielikumā: integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam Investīciju plāns uz 

11(vienpadsmit) lapām. 

 

5.§ 

Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu 

Ziņo:I.Bodžs 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, likuma “Meža likums” 8.panta 

otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu 

ārpus meža” 22.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un  attīstības komitejas 22.12.2014. sēdes 

(Protokols Nr. 12, 6.§) lēmumu, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, 

Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14 „Par koku ciršanu 

ārpus meža Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. 

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un, 

ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai 

pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus 

publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas” un tīmekļa vietnē www.lubana.lv 

 

http://www.lubana.lv/
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4.pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.14 “Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” un paskaidrojuma raksts uz 3 lapām. 

 

 

6.§ 

Par valsts rezerves fonda zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0056 nomas 

tiesību izsoli 

I.Bodžs 

Lubānas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums no SIA “KOB” reģ., 40103736981 (reģistrēts 

pašvaldībā 27.11.2014., Nr.2.07/19) par rezerves zemes fonda zemes vienības “Viškas 1” ar 

kadastra apzīmējumu 70580160258 nomu, platība 2,4ha, kadastrālā vērtība 1047 EUR. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu” 18.3. punktu, Zemes pārvaldības likuma (stājas spēkā ar 

2015.gada 1.janvāri) 17.panta 2)daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.12.2014. 

sēdes (protokols Nr.12, 8.§) lēmumu, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, 

Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

1. Organizēt valsts rezerves fonda zemesgabala „Viškas 1” 2,4 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7058 010 0056 zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu 

soli. 

2. Noteikt izsoles sākumcenu 16 EUR (sešpadsmit eiro) gadā. 

 

7.§ 

Par komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanai izveidošanu 

I.Bodžs 

2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” (turpmāk tekstā – Likums), kas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju 

atsavināšanas jomā.  

Saskaņā ar Likuma 30.¹ panta pirmo daļu, ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 

tiesiskumu uzrauga novada pašvaldības komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības un tiešās 

pārvaldes institūciju pārstāvji. Komisijai par pienākumu ir uzdots mēneša laikā no iesnieguma, 

darījuma akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas pieņemt 

lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu 

lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.  

Saskaņā ar Likuma 36.panta trešo daļu, pašvaldībai ir noteikts pienākums vest 

lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru.   

Tāpat likumdevējs ir deleģējis Ministru Kabinetam izdot noteikumus, nosakot : 

- kritērijus dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanai darījumos ar 

lauksaimniecības zemi;  

- iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamo informāciju un 

tam pievienojamos dokumentus; 

- kārtību, kādā lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda 

pārvaldītājs īsteno pirmpirkuma tiesības; 

- kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības komisija, tās sastāvu, kā arī 

pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus; 

- kārtību, kādā pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar 

lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības 
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zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai 

īpašumā; 

- kārtību, kādā iegūstami lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati no citām valsts 

informācijas sistēmām; 

- termiņus un kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē 

par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem. 

Uz lēmuma projekta sagatavošanas brīdi Ministru kabineta noteikumi apstiprināti MK 

sēdē, bet nav izsludināti, taču, lai nodrošinātu Likuma grozījumu ieviešanu no 2014.gada 

1.novembra, pašvaldības domei ir jāizveido komisija darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanai.   

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi” projektu, novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem 

izveido pašvaldības komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par 

lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.  

Noklausījusies I.Bodža sniegto informāciju, saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.¹ pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.12.2014. sēdes 

(protokols Nr.12, 9.§) lēmumu, 

 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, 

Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

 Izveidot Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā:  

          komisijas priekšsēdētājs Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

          komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andris Kļaviņš – juriskonsults; 

          komisijas locekļi:    

1. Egils Rēvelis – attīstības daļas vadītājs; 

2. Aija Ozoliņa – nekustamā īpašuma speciāliste; 

3. Ilgonis Losāns – deputāts. 

 

8.§ 

Par līguma slēgšanu ar SIA "Baltconsults" par lokālplānojuma izstrādi 
I.Bodžs 

Ar Lubānas novada domes 2014. gada 27. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 8.§) ir 

uzsākta lokālplānojuma projekta izstrāde teritorijai Lubānā, pilsētas dienvidu daļā, agrākajā 

Indrānu pagasta Ozolu ciema teritorijā. Lokālplānojums tiek izstrādāts teritorijas plānojuma 

detalizēšanai ar mērķi izstrādāt perspektīvos transporta lineārās infrastruktūras risinājumus. 

SIA „Baltkonsults” ir iesniedzis finanšu piedāvājumu 3820,00 EUR (bez PVN) lokālplānojuma 

izstrādei.  

Tā kā SIA „Baltkonsults” piedalījās Lubānas novada teritorijas plānojuma izstrādē un piedāvātā 

līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likuma 8² pantā noteiktajām robežām,  

 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, 

Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

Slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA „Baltkonsults” reģ.42103018526  par lokālplānojuma izstrādi 

Lubānas pilsētas dienvidu daļai par līgumcenu 3820,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti 

divdesmit euro) un pievienotās vērtības nodokli 802,20 EUR (astoņi simti divi euro 20 centi). 
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9.§ 

Par Lubānas Mākslas skolas debitoru parādu izslēgšanu no bilances 

T. Salenieks 

Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem un, pamatojoties uz Lubānas 

Mākslas skolas direktores 18.12.2014.iesniegumu (reģ. pašvaldībā 18.12.2014. Nr.2.08/376), ir 

izveidojušies debitoru parādi par Lubānas mākslas skolas apmeklējumu skolēniem: 

M.C. p.k. xxxxxx-xxxxx, 11,38 EUR (ģimene izbraukusi no valsts) 

R.E p.k. xxxxxx-xxxxx, 51,27 EUR (ģimene izbraukusi no valsts) 

H.R. p.k. xxxxxx-xxxxx, 17,07 EUR (īpašu atzīmju par parāda iemesliem nav) 

S.E.E. p.k. xxxxxx-xxxxx, 56,92 EUR (piešķirts trūcīgās ģimenes statuss) 

Visi minētie audzēkņi no Mākslas skolas atskaitīti, bet pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem un 

rakstiskiem aicinājumiem vecāki saistības nav nokārtojuši.  

 Jautājums izskatīts arī Finanšu un attīstības komitejas 22.decembra sēdē (protokols 

Nr.12, 10.§) un izteikts priekšlikums norakstīt parādus. Iesaka deputātei R.Kolātei uz domes 

sēdi sagatavot detalizētāku paskaidrojumu par apstākļiem, kas kavējuši iekasēt maksu par 

Mākslas skolas apmeklējumu no audzēkņu vecākiem laikā, kad viņi vēl mācījās skolā..    

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, 

Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

1. atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no pašvaldības bilances šādus Mākslas skolas debitoru 

parādus:  

M.C. p.k. xxxxxx-xxxxx 11,38 EUR, 

R.E. p.k. xxxxxx-xxxxx 51,27 EUR   

S.E.E. p.k. xxxxxx-xxxxx 56,92 EUR 

2. H.R. p.k. xxxxxx-xxxxx, parādu  17,07 EUR neatzīt par bezcerīgu un neizslēgt no 

pašvaldības bilances.  

 

 

10.§ 

Par pašvaldības darbinieku atalgojuma izmaiņām 2015.gadā 

T.Salenieks 

Sakarā ar minimālās darba algas palielināšanu valstī ar 2015.gada 1.janvāri no 340 EUR uz 360 

EUR un,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.12.2014. sēdes (protokols Nr.12, 11.§) 

priekšlikumu, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, 

Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

Paaugstināt atalgojumu pašvaldībā par 40,00 EUR  mēnesī par amata slodzi, samaksu aprēķinot 

proporcionāli amata slodzei. 

 

11.§ 

Par tirdzniecības cenas noteikšanu Lubānas novada suvenīriem tirdzniecībai 

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 

T.Salenieks 

Izskata Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālista A.Novika 

iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 10.12.2014. Nr.2.10/122) par tirdzniecības cenas noteikšanu 

suvenīriem ar pašvaldības simboliku. 



8 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta 2)daļu un 21.panta 27) daļu, kā arī ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.12.2014. sēdes (Protokols Nr.12, 17.§) lēmumu, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta 

Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt atsavināšanas cenas suvenīriem ar pašvaldības simboliku tirdzniecībai Tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā: 

krūze DS – 3,30EUR; 

zvaniņš – 3,70EUR; 

kafijas krūze – 5,00EUR; 

kafijas krūze (burzīta) – 4,50EUR 

 

12.§ 

Par pieteikšanos uz vakantajām Sabiedrisko attiecību speciālista un Jaunatnes lietu 

speciālista amata vietām 

I.Bodžs 

Uzklausot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājas Ivetas 

Peilānes un  izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta 

Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

1. Izsludināt pretendentu pieteikšanos uz vakantajām Sabiedrisko attiecību speciālista un 

Jaunatnes lietu speciālista amata vietām, ievietojot paziņojumus pašvaldības mājaslapā 

www.lubana.lv,  NVA (Nodarbinātības valsts aģentūras) mājas lapā. 

2. Izveidot pretendentu izvērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs; 

Komisijas locekļi:  Ilze Kraukle – kultūras darba speciāliste; 

                               Sandra Līcīte – lietvede, atbildīgā personāla speciāliste; 

                               Andris Kļaviņš – juriskonsults; 

                               Iveta Peilāne – deputāte. 

                                 

13.§ 

Par kreditoru saistību dzēšanu 

T.Salenieks 

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem pašvaldībai izveidojušās kreditoru saistības 

42,26 EUR (četrdesmit divi euro 26 centi) pret A.S., personas kods xxx-xx, pārmaksa par 

uzturēšanu Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā 2014.gada septembrī.   

Ņemot vērā Sociālā dienesta direktores Ineses LĪBERES 22.12.2014. iesniegumu Nr.1-02/437 

(reģ. pašvaldībā 22.12.2014., Nr.2.08/387) par to, ka A.S. ir mirusi un viņai nav pirmās pakāpes 

radinieku, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.12.2014. sēdes (protokols Nr.12, 

19.§) lēmumu, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta 

Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

http://www.lubana.lv/
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izslēgt no kreditoru sastāva un iekļaut pašvaldības ieņēmumos kreditoru saistības pret A.S., p.k. 

xxx-xx - pārmaksu par uzturēšanu Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā 2014.gada 

septembrī 42,26 EUR (četrdesmit divi euro 26 centi).  
  

 

14. § 

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 ”Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””  

I.Logina 

Sakarā ar grozījumu veikšanu atsevišķu iestāžu izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem,  ar iestāžu un struktūrvienību iesniegumiem par grozījumu veikšanu pa 

kodiem 2014.gadam  apstiprinātajās tāmēs, 

atklāti balsojot, “par” –7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta 

Peilāne, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

nolemj: 

1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības 

konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Lubānas 

novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

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

2.1. Saistošos noteikumus Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

(5.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 

30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” uz 4 

lapām.)  

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30 

 

Domes  priekšsēdētājs                                                              Tālis Salenieks 

Sēdes protokolists                                                                      Mārīte Kotāne    

Protokols parakstīts 2015.gada 7. janvārī                                               
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