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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Lubānā
2015.gada 28.augustā

Nr. 12

Sēdi atklāj plkst.13.00
Sēdi vada –
Tālis Salenieks, novada domes priekšsēdētājs
Protokolē –
Mārīte Kotāne, kancelejas vadītāja
Piedalās deputāti Iveta Peilāne Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs;
Nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilgonis Losāns;
Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki:
Egils Rēvelis, attīstības daļas vadītājs
Aija Ozoliņa, nekustamo īpašumu speciāliste.
DARBA KĀRTĪBĀ:
Par jūlija domes sēdes lēmumu izpildi, par komiteju darba jautājumiem
1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
2. Par telpas "Melnozoli" - 4, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoli
3. Par turpmāko rīcību ar pašvaldības nekustamiem īpašumiem – dzīvokļiem Lubānā
Ozolu ielā 14-11, Ozolu ielā 14-32, Parka ielā 7-17.
4. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2015./2016/ mācību gadā Meirānu Kalpaka
pamatskolā
5. Par noteikumiem "Kārtība, kādā novada skolu 1. un 10.klašu vecāki saņem finansiālu
atbalstu 2015./2016.mācību gada uzsākšanai”
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA "GS Nekustamie Īpašumi"
7. Par nosaukuma maiņu īpašumam "Sīļi" uz "Mežasīļi", Indrānu pagastā, Lubānas novadā
8. Par papildus finansējuma piešķiršanu Lubānas Mākslas skolai
9. Par ārzemju komandējumu uz Kulēnu Francijā
10. Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku
amatu un amatalgu likmju sarakstā
11. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā
12. Par gadatirgus rīkošanu
Par jūlija domes sēdes lēmumu izpildi, par deputātu komiteju darba jautājumiem
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un informē deputātus par priekšsēdētāja
amata pienākumos ietilpstošajiem pasākumiem un komandējumiem domes sēžu starplaikā.
13.augustā domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Peilāne piedalījās VSAC „Latgale” filiālē
„Litene” seminārā „Izmēģinājumprojekta rezultātu ieviešana deinstitucionalizācijas kontekstā”,
(T.Salenieks šajā laikā vēl izmantoja kārtējo atvaļinājumu). 27.augustā domes priekšsēdētājs
Tālis Salenieks piedalījās LPS Domes sēdē, kurā bija organizēta tikšanās ar KNAB
darbiniekiem.
Finanšu un attīstības komitejas priekšsēdētājs T.Salenieks informē par Finanšu un attīstības
komitejas sēdes darba kārtības jautājumiem, kas nav iekļauti domes sēdes darba kārtībā.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne informē
par komitejas sēdē skatītajiem jautājumiem. Divi no darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem tika
atlikti uz septembra sēdi kā nesagatavoti lēmuma pieņemšanai.
Pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs, Attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis
saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteikto kārtību par pārskata sniegšanu jautājumā par
iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi ziņo par domes 2015.gada 28.jūlija sēdē (Protokols
Nr.11) pieņemto lēmumu izpildi.
Deputāti pieņem zināšanai T.Salenieka, I.Peilānes un E.Rēveļa sniegto informāciju, par šo
jautājumu nebalso.
1.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu
Ziņo Andris Kļaviņš
2015.gada 12.jūnijā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) saņēma
Tamāras Likumas, dzīvojošas Parka ielā 12-5, Lubānā, Lubānas novadā, iesniegumu (indekss
2.10. Nr.234), kurā lūdz atļauju pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu Lubānā, Parka ielā 12
dz.5 sakarā ar viņas mātes Valentīnas Svenčas miršanu 2015.gada 1.jūnijā. Iesniegumam
pievienoti uzvārda maiņu pamatojoši dokumenti (dzimšanas apliecības un izziņas par laulības
reģistrāciju kopijas), kā arī Lubānas novada domes 27.12.2013. lēmuma par dzīvojamās telpas
īres līguma pārslēgšanu ar V.Svenču kopija. Iesniedzot iesniegumu T.Likuma paskaidroja, ka
augstāk minētajā dzīvoklī jau kādu laiku dzīvo. Ņemot vērā, ka vēlas šo dzīvokli turpmāk īrēt,
lūdz noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz sava vārda.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” (turpmāk tekstā arī - likums) 14.panta ceturtā daļa
nosaka, ka „īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā
pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt
dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā
īres līguma nosacījumus.”
Pašvaldība konstatē:
1) T.Likuma ir mirušās V.Svenčas meita, kura dzīvojusi ar iepriekšējo īrnieci nedalītā
saimniecībā;
2) dzīvojamajā telpā nedzīvo neviens cits pilngadīgs ģimenes loceklis, no kura būtu
nepieciešama piekrišana.
Noklausījusies un izvērtējusi juriskonsulta Andra Kļaviņa sniegto informāciju, ņemot vērā, ka
pašvaldības domei nav iebildumu noslēgt īres līgumu ar T.Likumu iepriekšējā īrnieka vietā,
nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
14.panta ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis
Klikučs), ATTURAS –nav, PRET - nav,
nolemj:
Noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas Parka ielā 12-5, Lubānā, Lubānas novadā, īri ar Tamāru
Likumu, personas kods XXX.
2.§
Par telpas "Melnozoli" - 4, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoli
Ziņo T.Salenieks
Izskata Jāņa Knipša 31.07.2015. iesniegumu (Reģ.Nr. 2.10/15/302) par telpas, “Melnozoli”4, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, telpas nomu. 2015.gada 30.jūlija domes sēdē tika pieņemts
lēmums par par telpas "Melnozoli" - 11, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoli, taču
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J.Knipši neapmierināja telpas tehniskais stāvoklis, līdz ar to izsoles rīkošana par
iepriekšminēto telpu būtu nelietderīga.
Divistabu dzīvoklis atrodas 2.stāvā 1970.gadā būvētā ēkā, kopējā platība 41,2 m2, nav
remontēts, bez elektroapgādes un ūdensapgādes. Dzīvoklis tādā tehniskā stāvoklī nav
izmantojams pašvaldības funkciju nodrošināšanai – palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 10.punktu, 11.punktu, 16.punktu 22.punktu, kā arī ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.08.2015. lēmumu (protokols Nr.12,8.§),
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis
Klikučs), ATTURAS –nav, PRET - nav,
nolemj:
1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo telpu 41,2 m²
platībā, kas atrodas “Melnozoli” – 4, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra
apzīmējums Nr.7058 002 0050 001 004.
2. Apstiprināt nomas objekta izsoles sākumcenu 3,51 EUR (trīs euro, 51 cents) mēnesī.
3. Telpu iznomāšanas mērķis – apmešanās vietas ierīkošana. Objekts tiek iznomāts bez
tiesībām to nodot apakšnomā uz termiņu līdz 12 (divpadsmit) gadiem.
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma 1.punktā norādītā objekta nomas
tiesību izsoli līdz 2015.gada 21.septembrim.
5. Atcelt 2015.gada 30.jūlija domes sēdes lēmumu “Par telpas "Melnozoli" - 11, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā, izsoli” (protokols Nr.11, 5.§)
3.§
Par turpmāko rīcību ar pašvaldības nekustamiem īpašumiem – dzīvokļiem Lubānā
Ozolu ielā 14-11, Ozolu ielā 14-32, Parka ielā 7-17
Ziņo Tālis Salenieks
Trešā nekustamā īpašuma – dzīvokļu Lubānā Ozolu ielā 14-11, Ozolu ielā 14-32, Parka ielā
7-17, izsole šī gada 21.augustā bija nesekmīga, nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to
nepieciešams pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32.panta (3) daļā teikts, ka pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē
nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var ierosināt:
1) veikt atkārtotu novērtēšanu;
2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants);
3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī to, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
32.panta (2) daļā paredzēta iespēju pēc otrās nesekmīgās izsoles pazemināt izsoles sākumcenu
ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas, kā arī Finanšu un attīstības komitejas
24.08.2015. ieteikumu (protokols Nr.12,10.§),
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Lana Kunce,
Guntis Klikučs), ATTURAS – nav, PRET - nav,
nolemj:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļus Lubānā Ozolu ielā 14-11, Ozolu
ielā 14-32, Parka ielā 7-17 pārdodot tos atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt izsoles sākumcenas:
2.1.
dzīvoklis Ozolu ielā 14-11, Lubānā, Lubānas novadā – 1280 (tūkstoš divi simti
astoņdesmit) EUR;
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dzīvoklis Ozolu ielā 14-32, Lubānā, Lubānas novadā – 1720 (tūkstoš septiņi
simti divdesmit) EUR;
2.3.
dzīvoklis Parka ielā 7-17, Lubānā, Lubānas novadā – 1856 (tūkstoš astoņi simti
piecdesmit seši) EUR.
2.2.

4.§
Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2015./2016/ mācību gadā Meirānu Kalpaka
pamatskolā
Iveta Peilāne
Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 20.08.2015.iesniegumu (reģ.
Nr. 2.08/729), pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 21. panta 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”, kā arī ievērojot Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ieteikumu (protokols Nr.8,3.§)
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs),
ATTURAS –nav, PRET - nav,
nolemj:
2015./2016. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā atvērt šādus klašu piepildījumus:
1.un 3. klases (apvienotās) – 6 izglītojamie,
2. un 4.klases (apvienotās) – 7 izglītojamie,
5.klase – 6 izglītojamie,
6.un 7.klases (apvienotās) - 7 izglītojamie,
8. un 9.klases (apvienotās) – 5 izglītojamie.
Deputāte Lana Kunce kā ieinteresētā persona balsojumā nepiedalās.
5.§
Par noteikumiem "Kārtība, kādā novada skolu 1. un 10.klašu vecāki saņem
finansiālu atbalstu 2015./2016.mācību gada uzsākšanai”
T.Salenieks
Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.08.2015. lēmumu (protokols Nr.12, 12§),
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Lana Kunce,
Guntis Klikučs), ATTURAS –nav, PRET - nav,
nolemj:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus ar mērķi mācībām nepieciešamo materiālu iegādei 20,- EUR
(divdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas katram 1.klases skolēnam Meirānu
Kalpaka pamatskolā un Lubānas vidusskolā, kā arī katram 10. klases skolēnam Lubānas
vidusskolā 2015./2016., mācību gadu uzsākot.
2. Apstiprināt noteikumus Nr.5 „Kārtība, kādā Lubānas novada vispārzglītojošo mācību
iestāžu 1. un 10. klašu skolēnu vecāki saņem finansiālu atbalstu 2015./2016. mācību
gada uzsākšanai.”
Pielikumā Noteikumi Nr.5 uz 1 lapas.

***
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6.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA "GS Nekustamie Īpašumi"
A.Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu likvidētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GS
Nekustamie Īpašumi” par īpašumā bijušo zemi „Rindas 3”, Indrānu pag., Lubānas nov.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēja, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2004.gada 22.novembrī uz SIA „GS Nekustamie
Īpašumi” nostiprināts nekustamais īpašums „Rindas 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., nodalījuma
(folijas) Nr.100000154996. Saskaņā ar 2010.gada 3.jūnija aktu par nekustamā īpašuma
pārdošanu izsolē, 2010.gada 17.septembra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas
lēmumu lietā Nr.C30425508, Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 2010.gada
2.novembrī uz SIA „Meža fonds” vārda nostiprināts nekustamais īpašums „Rindas 3”, Indrānu
pag., Lubānas nov.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi „Rindas 3”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
SIA „GS Nekustamie Īpašumi” ir izveidojies par laika posmu no 2006.gada līdz 2010.gadam un
uz 2015.gada 28.augustu sastāda EUR 151,38 – tai skaitā:
 iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) – EUR 76,28
 nokavējuma nauda par zemi (kods: 10.301) – EUR 75,10
Saskaņā ar LURSOFT datu bāzi SIA „GS Nekustamie Īpašumi” likvidēta 2015.gada
14.jūlijā, līdz ar to uzņēmums nav nodokļa maksāšanas subjekts, nekustamais īpašums – zeme ir
reģistrēta uz citas juridiskas personas vārda, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņa nav iespējama.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajā daļā ir teikts,
ka „pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas (..) dzēš attiecīgās pašvaldības”. Šī paša likuma 25.panta
ceturtajā daļā ir teikts, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī
publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā
iepriekšminēto, pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.08.2015. lēmumu
(protokols Nr.12, 6.§),
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Lana Kunce,
Guntis Klikučs, ATTURAS –nav, PRET - nav,
nolemj:
1. Atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma
naudu par zemi „Rindas 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika posmu no 2006.gada līdz
2010.gadam SIA „GS Nekustamie Īpašumi, reģistrācijas Nr. 40003673961, EUR 151,38 (viens
simts piecdesmit viens euro un trīsdesmit astoņi centi), sakarā ar to, ka uzņēmums 2015.gada
14.jūlijā likvidēts un nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama;
2. Publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu SIA „GS Nekustamie Īpašumi”.

***
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7.§
Par nosaukuma maiņu īpašumam "Sīļi" uz "Mežasīļi", Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par Anitas
Žeieres 2015.gada 20.augusta iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.09/9) par nosaukuma
maiņu nekustamajam īpašumam „Sīļi”, Indrānu pag., Lubānas nov.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts,
ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.185 2015.gada 18.augustā nostiprināts nekustamais īpašums „Sīļi”, Indrānu pag., Lubānas
nov., kas sastāv no divām zemes vienībām 10,2 ha kopplatībā. Lubānas novada pašvaldībā jau ir
nekustamais nekustamais īpašums – zeme un ēkas, ar nosaukumu un adresi „Sīļi”. Saskaņā ar
iesniegumu, zemes īpašniece vēlas mainīt īpašuma nosaukumu uz „Mežasīļi”.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, lai sakārtotu datus, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma” 14.pantu un 15.panta pirmo daļu, ņemot vērā A.Žeieres personīgo iesniegumu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.08.2015. lēmumu (protokols Nr.12, 7.§),
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Rudīte Kolāte, Lana Kunce,
Guntis Klikučs), ATTURAS – nav, PRET - nav,
nolemj:
Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Sīļi”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
īpašuma kadastra numurs: 7058-011-0127, uz „Mežasīļi”, Indrānu pag., Lubānas nov..
8.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu Lubānas Mākslas skolai
Ziņo Tālis Salenieks
Izskata Lubānas Mākslas skolas direktores Rudītes Kolātes 2015.gada 18.augusta
iesniegumu (reģ. pašvaldībā 18.08.2015. Nr.2.08/740) par papildus finansējumu mācību telpas
aprīkojuma iegādei. Iebūvētā sienas skapja izmaksas veido 1 039 EUR, kas iestādes tāmē
plānoto pārsniedz par 589 EUR. Daļu papildus izmaksu iestāde paredz finansēt no līdzekļu
ekonomijas citās izdevumu pozīcijās, kā arī iekasējot vecāku iepriekšējo periodu parādu
maksājumus. Analizējot mākslas skolas faktiskos un prognozējamos izdevumus iebūvējamā
sienas skapja iegādei būtu nepieciešami papildus līdzekļi līdz 250 EUR apmērā. Ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 24.08.2015. lēmumu (protokols Nr.12,4.§,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Lana Kunce, Guntis Klikučs),
ATTURAS –nav, PRET - nav,
nolemj:
Atļaut Lubānas Mākslas skolai iegādāties iebūvējamo sienas skapi 1 039 EUR vērtībā un
trūkstošā finansējuma nodrošināšanai rezervēt līdz 250 EUR no pašvaldības 2015.gada budžeta
brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem.
Deputāte Rudīte Kolāte kā ieinteresētā persona balsojumā nepiedalās.
9.§
Par ārzemju komandējumu uz Kulēnu Francijā
Ziņo Tālis Salenieks
Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības sadraudzības partneru Kulēnas (Coulaines)
pašvaldības ielūgumu apmeklēt viņus šī gada septembrī, Madonas novada pašvaldības
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organizētā kopīgā brauciena uz Kulēnu ar autobusu no 14. līdz 23.septembrim nosacījumus,
saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija
“Noteikumiem par
komandējumiem” un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.08.2015. lēmumu
(protokols Nr.12, 9.§),
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Guntis Klikučs)
ATTURAS –nav, PRET - nav,
nolemj:
1. Komandēt divus pašvaldības administrācijas darbiniekus ārzemju komandējumā uz
Kulēnu ( Francija) laikā no 2015.gada 14.septembra līdz 2015.gada 23.septembrim.
2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus un dienas naudu no budžeta līdzekļiem
12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” noteiktajā kārtībā.
Deputāts Aigars Noviks balsošanā nepiedalās kā ieinteresētā persona.
10.§
Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku
amatu un amatalgu likmju sarakstā (apst.29.01.2015., prot.Nr.1, 14.§)
Ziņo Andris Kļaviņš
Ņemot vērā to, ka pašvaldībā tiek veikti organizatoriski pasākumi sakarā ar valsts un
pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanu, ievērojot Koncepciju par publisko
pakalpojumu sistēmas pilnveidi (Ministru kabineta 10.01.2015 rīkojums Nr.14), veicot funkciju
pārdali pašvaldības speciālistiem, lai nepalielinātu pašvaldības budžeta izdevumus, ņemot vērā
2015.gada 24.augusta Finanšu un attīstības komitejas lēmumu (protokols Nr.12, 11.§),
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.pantu, 14.panta
otrās daļas 6.punktu, Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Guntis
Klikučs), ATTURAS – nav, PRET - nav,
nolemj:
Izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā:
1. Izslēgt amata vienību- tehniskais sekretārs (profesiju klasifikatora kods 4120 02).
2. Izveidot jaunu amata vienību - klientu apkalpošanas speciālists (kods 4222), amata
likme 1 un darba samaksa 665 (seši simti sešdesmit pieci euro) EUR mēnesī.
3. Piedāvāt tehniskajai sekretārei Diānai Krievai ieņemt klientu apkalpošanas speciālista
amatu.
11.§
Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””
Ziņo Tālis Salenieks
Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma piešķiršanu Jauniešu centra
projektam „Lubānā droši!”, pašvaldības finansējumu iedzīvotāju un biedrību iniciatīvas
projektiem, veicamajiem gruntsūdeņu kontroles pasākumiem rekultivētajā izgāztuvē, kā arī
nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ieņēmumu un
izdevumu klasifikācijas kodiem, atbilstoši 2015.gada 24.augusta Finanšu un attīstības komitejas
lēmumam (protokols Nr.12, 1.§,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR –6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Guntis
Klikučs), ATTURAS – nav, PRET - nav,
nolemj:
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1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas
novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu””.
2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2015.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.12 „Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā
internetā.
Saistošie noteikumi Nr.12 “Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” skatāmi
interneta mājas lapā sadaļā „Saistošie noteikumi”.
12. §
Par gadatirgus rīkošanu
Ziņo Tālis Salenieks
Ņemot vērā pēdējo gadu tradīciju rīkot rudens gadatirgu tajā pašā dienā, kad ir Svecīšu
vakars Lubānas Jaunajos kapos,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Guntis
Klikučs), ATTURAS – nav, PRET - nav,
nolemj:
Rīkot Miķeļdienas gadatirgu 2015.gada 26.septembrī pilsētas centra laukumā, Lubānā, Lubānas
novadā.
Sēdi slēdz plkst. 16.30
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts )

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists

(personiskais paraksts

Mārīte Kotāne

Protokols parakstīts 02.09.2015.

PIELIKUMS
APSTIPRINĀTI
ar 28.08.2015. domes lēmumu,
(protokols Nr.12,5.§)

NOTEIKUMI NR.5
Lubānā
Kārtība, kādā Lubānas novada vispārizglītojošo mācību iestāžu 1. un 10.klašu skolēnu
vecāki saņem finansiālu atbalstu 2015./2016. mācību gada uzsākšanai
1. Tiesības saņemt vienreizēju finansiālu atbalstu 20,-EUR (divdesmit eiro) pēc nodokļu
nomaksas 2015./2016. mācību gada uzsākšanai ir Lubānas novada vispārizglītojošo
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mācību iestāžu pirmo un desmito klašu skolēnu vecākiem vai aizbildņiem neatkarīgi no
viņu deklarētās dzīvesvietas un materiālā stāvokļa.
2. Naudas līdzekļi, pamatojoties uz viena no vecāku vai aizbildņa iesnieguma
(1.pielikums) pamata, tiek ieskaitīti iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāti
pieprasītājam pašvaldības vai Lubānas vidusskolas (Lubānas vidusskolas skolēnu
vecākiem) kasē.
3. Iesniegumi par atbalstu tiks pieņemti līdz 2015.gada 30.septembrim.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Tālis Salenieks

