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    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 
28.01.2016.                                                           Nr.1 

 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
Sēdi vada                            Tālis Salenieks- novada domes priekšsēdētājs 
Sēdi protokolē          Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 
Sēdē piedalās deputāti       Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Līga Špune, , Guntis 
                                             Klikučs; Ilgonis Losāns (no plkst.15.00) 
Sēdē nepiedalās deputāti   Laila Ozoliņa –aizņemta pamatdarbā; 
                                             Aigars Noviks  - slimības dēļ 
Piedalās administrācijas darbinieki   

Ivars Bodžs- izpilddirektors 
    Ingrīda Logina- galvenā grāmatvede 
                                     Aija Ozoliņa- nekustamā īpašuma speciāliste 
                                                Dace Mežsarga – Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Darba kārtībā: 
Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (29.12.2015., protokols Nr.17) lēmumu 
izpildi, komiteju darba jautājumiem, aktualitātēm novadā, par 2015.gada bāriņtiesas darba 
pārskatu.  
1. Par saistošo noteikumu Nr.1 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 

27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 "Lubānas novada pašvaldības nolikums" 
pieņemšanu  

2.  Par SIA "Lubānas KP" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem  
3. Par nekustamā īpašuma "Lubānas Meža kapi", Indrānu pagasts, Lubānas novads 

iegūšanu pašvaldības īpašumā  
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu A.J. 
5. Par adreses Cesvaines iela 10, Lubāna, maiņu uz "Strautmaļu mājas", Indrānu pag., 

Lubānas nov.  
6. Par atbalstu jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz Tautas tērpu un folkloras 

festivālu Švālenbergā – Vācijā 2016. gada augustā  
7. Par pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietverto ceļu 

saraksta apstiprināšanu  
8. Par valsts mērķdotācijas sadali pašdarbības amatiermākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai  
9. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu 

no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai  
10. Par 2015. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu  
11. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes 

iestādē 2016.gadam  

mailto:pasts@lubana.lv
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12. Par saistošo noteikumu Nr.2 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem 
Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs izglītības iestādēs" pieņemšanu  

13. Par jaunas amata  vietas izveidošanu Lubānas pilsētas bibliotēkā  
14. Par darba samaksas paaugstināšanu  Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" 

pedagoģiskajiem darbniekiem  
15. Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā  
16. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 "Par pašvaldības 2016.gada 

budžetu" pieņemšanu  
17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu D.Z.  
18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.A. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi un ierosina papildināt sēdes darba 
kārtību ar diviem jautājumiem, par kuriem ir sagatavoti lēmumu projekti.  Iesniegumi par 
saņemti laikā,  kad janvāra komiteju sēdes jau bija notikušas.  Priekšsēdētājs aicina deputātus 
atbalstīt jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā, jo tie attiecas uz dzīvojamās platības īres 
tiesību piešķiršanu. Tā kā pašlaik ir apkures sezona un pašvaldība sedz apkures izmaksas par 
neizīrētajiem dzīvokļiem, tad pašvaldības interesēs ir izīrēt dzīvokļus, ja iesniedzējs atbilst 
attiecīgo  saistošo noteikumu prasībām. Sagatavotie lēmumu projekti ir “Par dzīvojamās 
telpas izīrēšanu D.Z.” un” Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.A.”. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Papildināt izsludināto domes sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem: 
“Par dzīvojamās telpas izīrēšanu_Dzidrai Zemzarei” un  “Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 
Aivitai Apsītei”, izskatot tos sēdē  kā 17. un 18. darba kārtības jautājumus. 
Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (26.11.2015., protokols Nr.16) 
lēmumu izpildi, deputātu komiteju darba jautājumiem un citām aktualitātēm  
Domes priekšsēdētājs  informē deputātus par darbu laika periodā no iepriekšējās domes 
sēdes, par komandējumiem janvārī. Jautājumos par apkures tarifiem un  par ūdens un 
kanalizācijas tarifiem 13. un 14.janvārī  notika iedzīvotāju sanāksmes Lubānā (13.janvārī) un 
Meirānos (14.janvārī). 20.janvārī domes priekšsēdētājs piedalījās LPS  domes sēdē, kā arī 
tajā pašā dienā  piedalījās debatēs Reģionālajā televīzijā.   
Deputāti noklausās  arī Tāļa Salenieka  kā  Finanšu un attīstības komitejas vadītāja  sniegto  
informāciju par Finanšu un attīstības komitejas janvāra  sēdes darba kārtības jautājumu, kas 
netika virzīts uz  kārtējo domes sēdi. 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne 
sniedz pārskatu  par viņas  vadītās komitejas janvāra  sēdes darba kārtības jautājumiem, kas 
nav virzīti uz domes sēdi. 
Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs  saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto 
kārtību informē par 2015.gada 28.decembra domes sēdē (protokols Nr.17) pieņemto lēmumu 
izpildi.  
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga sniedz pārskatu par 2015. gada  bāriņtiesas darbu, 
par darbu ar notariālajiem darījumiem,  kā arī  atbild uz deputātu jautājumiem.  
Deputāti pieņem zināšanai T.Salenieka, I.Peilānes sniegto informāciju,  I.Bodža un 
D.Mežsargas pārskatus. Par šo jautājumu deputāti nebalso. 
Protokola 1.pielikumā – pārskats par 2015.gada 29.decembra  domes sēdes (protokols 
Nr.17) lēmumu izpildi  
Protokola 2.pielikumā – pārskats par Lubānas novada Bāriņtiesas darbu 2015.gadā. 

 
 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Lemumu_izpilde_29_12_2015.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Lemumu_izpilde_29_12_2015.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/Barintiesas_parskats_2015.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/Barintiesas_parskats_2015.pdf
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1.§   
Par saistošo noteikumu Nr.1 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 
27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 "Lubānas novada pašvaldības nolikums" 

pieņemšanu 
ziņo I.Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  
ņemot vērā  25.01.2016.  (protokols Nr.2, 2.§) Finanšu un attīstības komitejas  atzinumu,   
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības 
nolikums.”” 

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

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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”. 

Saistošie noteikumi Nr.1 un paskaidrojuma raksts 3.pielikumā. 
           

 2.§  
Par SIA "Lubānas KP" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem 

ziņo I.Bodžs 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, 

nolemj: 
1. Apstiprināt SIA „Lubānas KP” reģistrācijas numurs 45403005405 šādus tarifus:  
      1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,57 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa);  
      1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,22 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 

nodokļa);  
      2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.  
 
Izvērsts lēmums -administratīvais akts- 4.pielikumā.  
     

         
     3.§  

Par nekustamā īpašuma "Lubānas Meža kapi", Indrānu pagasts, Lubānas novads 
iegūšanu pašvaldības īpašumā 

ziņo I.Bodžs 
     Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Lubānas meža kapi” iegūšanu pašvaldības 
īpašumā, un izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:  
1. Nekustamais īpašums “Lubānas meža kapi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs 7058 011 0073, reģistrēts Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000530172, sastāv no zemes gabala 7,07 ha 
platībā (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums). Īpašnieks – Lubānas evaņģēliski luteriskā 
draudze. Uz zemesgabala atrodas pašvaldībai piederoša ēka – kapliča, zemesgrāmatā nav 
reģistrēta. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Saistosie_noteikumi/2016/Saistosie_noteikumi_1_nolikums.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/4_pielikums_ADMINISTRATIVS_AKTS_KP.pdf
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2. Nekustamais īpašums pieguļ pilsētas kapsētai un ir nepieciešams kapsētas teritorijas 
paplašināšanai. Saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana – kapsēta.  

3. Ir sagatavots atzinums par zemesgabala grunts sastāvu un gruntsūdens līmeņa noteikšanu 
un  Madonas reģionālajā vides pārvaldē iesniegts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam 
izvērtējumam. 

4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības, turklāt Likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. Minētā likuma 77.panta otrā daļa nosaka, 
ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
vajadzību apmierināšanai. 
 
5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants 
nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:  

1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;  

2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami 
augstāku cenu;  

3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.  
Minētā likuma 8.pants nosaka, ka publiskai personai aizliegts iegādāties īpašumā vai 
lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami paaugstinātu cenu.  
Pašvaldības un draudzes 2013.gada 18.jūnijā noslēgtajā priekšlīgumā paredzēts, ka 
pašvaldība iegādāsies īpašumu par cenu, kas vienāda ar īpašuma kadastrālo vērtību darījuma 
brīdī, uz 2016.gada 1.janvāri īpašuma kadastrālā vērtība ir 2722 EUR. 
 
6. 2016.gada 12.janvārī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Virsvaldes prezidijs sēdē 
pieņēma lēmumu par atļauju Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei pārdot īpašumu 
Lubānas novada pašvaldībai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī 
25.01.2016.  (protokols Nr.2,5.§) Finanšu un attīstības komitejas  pozitīvo atzinumu,   
 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
 Iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Lubānas meža kapi”, Indrānu pagasts, Lubānas 
novads, kadastra numurs 7058 011 0073, kas sastāv no zemes gabala 7,07 ha platībā, 
noslēdzot zemes pirkuma līgumu ar Lubānas evaņģēliski luterisko draudzi par cenu 2722 
EUR. 

 
        4.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu A.J. 
ziņo A.Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu A.J. par mājokli un 
mājoklim piekritīgo zemi „Moroza” - 9, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
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saistītos apstākļus: KONSTATĒJA: 
2014.gada 25.septembrī Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu - 

izpildrīkojumu, protokols Nr.10 5.§, par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
piedziņu no A.J. bezstrīda kārtībā. 2014.gada 13.novembrī lieta par nodokļa parāda piedziņas 
uzsākšanu iesniegta zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai. Saskaņā ar Iedzīvotāju 
reģistra datiem 2015.gada 15.decembrī A.J. miris. Uz šo brīdi A.J. nekustamie īpašumi, 
tiesiskie valdījumi Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder. 
2016.gada 14.janvārī no zvērinātas tiesu izpildītājas Gunas Dangas saņemts 2016.gada 
11.janvāra lēmums par izpildu lietvedības apturēšanu sakarā ar parādnieka nāvi, jo 
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama. 

Par dzīvokli „Moroza” – 9, Indrānu pag., Lubānas nov., A.J. 2002.gada 23.aprīlī 
noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, līdz ar to pēc personas nāves dzīvoklis paliek 
pašvaldības īpašumā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds A.J. uz 2016.gada 28.janvāri sastāda EUR 54,31 
– tai skaitā: iepriekšējo periodu maksājumi par zemi (kods: 4.112) – EUR 19,78; 
nokavējuma nauda par zemi (kods: 4.112) – EUR 7,40; iepriekšējo periodu maksājumi par 
mājokli (kods: 4.132) – EUR 16,45; nokavējuma nauda par mājokli (kods: 4.132) – EUR 
10,68. 

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”. Saskaņā ar 
šā panta pirmās daļas 3.punktu „nodokļa parādu atļauts dzēst fiziskajai personai – nodokļu 
maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu 
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas”. Saskaņā ar likuma „Par 
nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu „Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās 
pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi”. 
 
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ņemot vērā 
iepriekšminēto, pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas  atzinumu 25.01.2016.  (protokols Nr.2,7.§),   
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. atzīt par bezcerīgu un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma 
naudu par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi „Moroza” - 9, Indrānu pag., Lubānas nov., 
A.J., personas kods: xxxxx, EUR 54,31 (piecdesmit četri euro un trīsdesmit viens cents), 
sakarā ar to, ka persona mirusi, Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
nekustamie īpašumi un tiesiskie valdījumi personai nepieder, nekustamais īpašums (mājoklis 
un mājoklim piekritīgā zeme) „Moroza” – 9, Indrānu pag., Lubānas nov., paliek pašvaldības 
īpašumā, līdz ar to nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa nav iespējama;  
2. publicēt pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv paziņojumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda dzēšanu A.J. 
 
Zvērināta tiesu izpildītāja lēmums par izpildu lietvedības apturēšanu 5.pielikumā.  

 
      5.§  

Par adreses Cesvaines iela 10, Lubāna, maiņu uz "Strautmaļu mājas", Indrānu pag., 
Lubānas nov. 
ziņo A.Ozoliņa 

http://www.lubana.lv/
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/5_pielikums_janvara_protokolam.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/5_pielikums_janvara_protokolam.pdf


6 
 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo jautājumu par 
adreses maiņu zemes vienībai un ēkām no Cesvaines iela 10, Lubāna uz „Strautmaļu mājas”, 

Indrānu pag., Lubānas nov. 
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2015.gada 13.jūlija Cēsu zonālā valsts arhīva izziņu 
Nr.CVZVA-6.2-4/3749, ka Indrānu pagasta TDP valdes un sesiju lēmumos nav ziņu par 
adresi „Strautmaļi”, kā arī saskaņā ar 1992.gada 7.februāra apliecību par tiesībām uz 
mantojumu pēc likuma Nr.352, kur kā mantojamās manta norādīts namīpašums Cesvaines 
ielā 10, Lubānā, ņemot vērā, ka nekustamajam īpašumam ar īpašuma kadastra numuru: 
7058-011-0155 ar 2014.gada 31.jūlija Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, 
protokols Nr.7, 15.§ piešķirts nosaukums „Strautmaļu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
lai sakārtotu datus, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 
„Adresācijas noteikumi” 9.punktam, 8.punktam un 2.7.punktam, ņemot vērā 25.01.2016.  
(protokols Nr.2,8.§) Finanšu un attīstības komitejas  atzinumu,   
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Mainīt adresi no Cesvaines iela 10, Lubāna, uz „Strautmaļu mājas”, Indrānu pag., Lubānas 
nov., adreses kods: 103793194. 

                    
 6§   

Par atbalstu jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz Tautas tērpu un 
folkloras festivālu Švālenbergā – Vācijā 2016. gada augustā 

ziņo T.Salenieks 
Lubānas novada pašvaldībā 2016.gada 20.janvārī saņemts Lubānas kultūras nama direktores 
Velgas Puzules iesniegums (reģ.Nr.LUB/2.08/16/58). 
Savā iesniegumā viņa lūdz rast iespēju atbalstīt jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienu 
uz Tautas tērpu un folkloras festivālu Švālenbergā – Vācijā 2016. gada augustā. Pielikumā 
kolektīva vadītājas Lailas Ozoliņas iesniegtā tāme, festivāla organizatoru ielūgums vācu un 
latviešu valodā, pārskats par kolektīva darbību 2014. un 2015. gadā.  
Lubānas novada domes apstiprinātajos noteikumos Nr.7 „Kārtība, kādā Lubānas novada 
pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus”, 13 punktā ir teikts, ka, lai veicinātu 
starptautisko sakaru attīstību un kultūras mantojuma popularizēšanu, pašvaldība sniedz 
atbalstu kolektīvu dalībai ārzemju amatiermākslas festivālos un citos pasākumos, sedzot 
transporta pakalpojuma izmaksas. Vienam kolektīva braucienam piešķirtā summa nevar 
pārsniegt 2500 EUR gadā, bet ne vairāk kā 100,- EUR par katru brauciena dalībnieku.  

Jauniešu deju kolektīva “Žuburi” vadītāja Laila Ozoliņa ir iesniegusi visus minētajos 
noteikumos nosauktos dokumentus un norādījusi 35 brauciena dalībniekus. Brauciena 
kopīgās izmaksas ir 8140 EUR, no tām brauciena transporta izmaksas ir 4500 EUR. 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21. panta pirmās 
daļas 2.punktu, ņemot vērā 20.01.2016. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas atzinumu  (protokols Nr.1, 8.§) un 25.01.2016.  (protokols Nr.2,9.§) Finanšu un 
attīstības komitejas  atzinumu,  
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
 Piešķirt 2500 EUR pašvaldības iestādei „Lubānas kultūras nams” jauniešu deju kolektīva 
“Žuburi” dalībnieku daļējai transporta izdevumu segšanai braucienam uz Tautas tērpu un 
folkloras festivālu Šīderē – Švālenbergā (Schieder-Schwalenberg), Ziemeļreinas-Vestfālenes 
federālā zeme, Vācijā 2016. gada augustā. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Zieme%C4%BCreina-Vestf%C4%81lene
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    7§   
Par pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietverto 

ceļu saraksta apstiprināšanu 
ziņo I.Bodžs 

Izvērtēti Lubānas novada pašvaldības grantētie ceļi atbilstoši nolikumam Nr.5 “Grants ceļu 
izvērtēšana dalībai Eiropas Savienības fondu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos"” (apstiprināts Lubānas novada domes 2015. gada 26. novembra 
sēdē, protokols Nr. 16, 11.§, .§) 
T.Salenieks ierosina līdz saraksta publicēšanai iedzīvotājiem papildināt to ar pārējiem ceļiem 
iegūto novērtējuma punktu secībā. 
Deputātiem pret lēmuma projektu citu iebildumu nav. 
 Ņemot vērā 25.01.2016.  (protokols Nr.2, 10.§)  Finanšu un attīstības komitejas  atzinumu  
par sagatavoto lēmuma projektu, 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Sarindot pašvaldības grants ceļus pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos" prioritārā secībā atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās 
konkurētspējas veicināšanā: 
1. Jaunie kapi - Birznieki – Dambīši km 0,90-2,33; 
2. Gundegas – Mantinieki km 0-3,42; 
3. Tūjas – Nagliņas km 0,19-1,75; 
4. Indrāni – Liedeskrogs km 2,1-5,65. 
Grants ceļu novērtējums pēc punktu sistēmas tabulā – protokola 6.pielikumā. 
 

                        
 8.§  

Par valsts mērķdotācijas sadali pašdarbības amatiermākslas kolektīvu vadītāju 
atlīdzībai 

ziņo I.Logina 
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un 
atbilstoši 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta 
un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ņemot vērā 25.01.2016.  (protokols 
Nr.2, 11.§)  Finanšu un attīstības komitejas  sniegto atzinumu,  
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

1. apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2015.gadam 
piešķirtās mērķdotācijas 4  092 EUR (četri tūkstoši deviņdesmit divi euro) 
sadalījumu: 

1.1. kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai  
3 410,00 EUR gadā; 

1.2. kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku 
dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 682,00 EUR gadā. 

2. mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2016.gada 
30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2016.gada 30.decembrim. 
Mērķdotācijas sadalījuma aprēķins protokola 7. pielikumā.  

 
 
 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Grants_celu_novertejums.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/7_pielikums.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/7_pielikums.pdf
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 9.§  
Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu 

bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 
ziņo I.Logina 

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” 3.panta 1. daļas 1. un 3.punktā 
norādītajai informācijai par piešķirto 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 2016.gadā, ņemot vērā 25.01.2016.  (protokols Nr.2, 11.§)  Finanšu un attīstības 
komitejas  sniegto atzinumu,  
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu 
bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā 
finansējuma 2016.gada janvāra-augusta mēnesim sadales kārtību un pieņemt Noteikumus 
Nr.1 „Pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu 
bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā 
finansējuma 2016.gada janvāra-augusta mēnesim sadales kārtība” 
 
Noteikumi Nr.1 ar pielikumiem protokola  8.pielikumā. 

            
  10.§  

Par 2015. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu 
ziņo I.Logina 

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 21.pantam, kas nosaka, ka: “Dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:… 2) apstiprināt 
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī 
saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā 25.01.2016.  (protokols Nr.2, 12.§)  
Finanšu un attīstības komitejas  atzinumu, 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 
 nolemj:  
A p s t i p r i n ā t  2015.gada novada pašvaldības budžeta izpildi: 
    

  EUR 
pamatbudžets: 
 
 līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.   359 807 

ieņēmumi      2 307 810 
 izdevumi      2 367 085 
 finansēšana, t.sk. :     24 404 
  aizņēmumu saņemšana     319 670 
  aizņēmumu atmaksa    -22 271 
  līdzdalība komersantu pašu kapitālā  -272 995 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.   324 936 
 

speciālais budžets: 
 
 līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.   53 309 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/PIELIKUMS_8_noteikumi_ar_3pielikumiem.pdf


9 
 

 ieņēmumi      85 902 
 izdevumi      102 198 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.   37 013 
 

ziedojumi un dāvinājumi: 
 
 līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.   628 
 ieņēmumi      900 
 izdevumi      900 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.   628 
 
Lēmumam „Par 2015. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu” ir  9.pielikums, 
kurā  ir 6 dokumenti,: 
9.1.pielikums  pamatbudžeta ieņēmumi  
9.2.pielikums  pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai  
9.3.pielikums  pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem; 
9.4.pielikums  speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi; 
 9.5.pielikums  ziedojumu un dāvinājumi ieņēmumi un izdevumi; 
9.6.pielikums  ar budžeta grozījumiem papildus piešķirtie asignējumi no budžeta brīvajiem 
(nesadalītajiem) līdzekļiem. 
    

                       
11.§  

Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības un sociālās 
aprūpes iestādē 2016.gadam 

ziņo I.Logina 

Atbilstoši Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem”,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 
nolemj:  

 A p s t i p r i n ā t  šādas uzturēšanas izmaksas vienai personai Lubānas novada pašvaldības 
izglītības un sociālās aprūpes iestādēs ar 2016.gada 1.janvāri: 
      

1. Lubānas vidusskolā      107,75 euro mēnesī 
2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:       

 -pamatskolas klasēs      190,09 euro mēnesī 
-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai  133,57 euro mēnesī 

3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”    
 -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai  152,99 euro mēnesī 
 -pārējās pirmsskolas vecuma grupās   315,71 euro mēnesī 
 

4. Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā    14,00 euro dienā 
 
Aprēķini - protokola 10. pielikumā, kurā noformēti 6 atsevišķi dokumenti ar numerāciju-
10.1., 10.2.;10.3..10.4.;10.5.; 10.6.. 

 
          

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/9_pielikums_apkopotais.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/9_pielikums_apkopotais.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/10_pielikums_apkopotais.pdf
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12.§   
Par saistošo noteikumu Nr.2 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana 

izglītojamajiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs izglītības iestādēs" 
pieņemšanu 
ziņo I.Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, 

 nolemj:  
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Ēdināšanas izdevumu kompensēšana 

izglītojamajiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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”. 
 

Saistošie noteikumi Nr.2  un paskaidrojuma raksts  protokola   11.pielikumā.  
 

         13.§     
Par jaunas amata vietas izveidošanu Lubānas pilsētas bibliotēkā 

ziņo I.Bodžs 
Izskata Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas Kaņepones 2016.gada 25.janvāra 
iesniegumu (reģ. pašvaldībā 26.01.2016., Nr.LUB/2.08/16/75) par jaunas amata vienības- 
apkopējs izveidošanu.  Bibliotēkas vadītāja iesniegumā skaidro, ka bibliotēkas darbinieku 
noslogojums ir liels, tādēļ viņi paši vairs nespēj uzkopt darba telpas, kuru kopējā platība ir 
224 m2, lai nodrošinātu apmeklētājiem pienācīgus sanitāros apstākļus. 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

Izveidot jaunu amata vienību- apkopējs pilsētas bibliotēkā  (kods 9112 01), amata likme 0,3 
un darba samaksa 370 EUR (Trīs simti septiņdesmit euro) mēnesī. 
 

      14.§  
Par darba samaksas paaugstināšanu Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" 

pedagoģiskajiem darbniekiem 
ziņo I.Bodžs 

Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas A.Somas iesniegumu (reģistrēts 
pašvaldībā 11.01.2016. Nr.2.08/26) par darba samaksas paaugstināšanu pirmsskolas 
pedagogiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Saistosie_noteikumi/2016/Saistosie_noteikumi_2_edinasana.pdf
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

    Paaugstināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagogu darba samaksu 
par 20 euro virs Ministru kabineta noteiktajām pedagogu zemākajām mēneša darba algas 
likmēm.  

 
     15.§   

Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 

ziņo I.Bodžs 

Noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža  informāciju, 
pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27.punktu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu 
un amatalgu likmju SARAKSTU. 
Saraksts 12.pielikumā.  

 
    16.§   

Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 "Par pašvaldības 
2016.gada budžetu" pieņemšanu 

ziņo I.Logina 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
2.punktu un 46.pantu, likuma ”Par pašvaldību budžetiem”16.panta pirmo daļu, ņemot vērā 
21.01.2016. (protokols Nr.1, 1.§.) un 25.01.2016.  (protokols Nr.2,1.§)  Finanšu un attīstības 
komitejas  atzinumus,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 
Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

1. Pieņemt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Par pašvaldības 
2016.gada budžetu” saskaņā ar pielikumu. 

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam: 
2.1 Saistošos noteikumus Nr.3 „ Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.3 „ Par pašvaldības 2016.gada budžetu ”” stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 
internetā. 

 Saistošie noteikumi Nr.3 ar pielikumiem protokola 13.pielikumā. 
 
         
 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/2016_AMATU_SARAKSTS.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/Saistosie_noteikumi_par_2016_gada_budzetu_apkopotais.pdf
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17.§        
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu D.Z. 

ziņo I.Bodžs 

2016.gada 27.janvārī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) saņēma D.Z., 
deklarētā dzīvesvieta xxx”, iesniegumu (indekss 2.10. Nr.28), kurā lūdz piešķirt dzīvokli 
xxxx, Lubānā. Iesniegumā D.Z. norāda, ka strādā Lubānas PII “Rūķīši” par medmāsu. 
 D.Z. iesniegumam pievienots Lubānas novada pašvaldībai adresēts Lubānas novada 
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Rūķīši”, reģ. Nr. 90000056130, adrese Brīvības 
iela 17, Lubāna, Lubānas novads, vadītājas A.Somas apliecinājums, kurā norāda, ka 
2016.gada 4.janvārī D.Z, personas kods xxx, ir uzsākusi darba attiecības [..] uz nenoteiktu 
laiku. Pamats darba līgums Nr.2016/1. 

2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par 
Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – 
Noteikumi Nr.7) 23.3.1. apakšpunkts nosaka, ka “vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo 
telpu nodrošina pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu 
uzņēmumu jaunos speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no 
palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā”. 
Noteikumu Nr.7 15.1.10. apakšpunkts nosaka, ka “šo noteikumu 23.3.1. minētajā gadījumā 
personas iesniedz iestādes vai uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba 
attiecībām un to ilgumu”. 

 Ņemot vērā D.Z. iesniegumu un tajā norādīto informāciju, [..] apliecinājumu par 
nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu, D.Z. ir uzskatāma par pašvaldības iestādes 
jauno speciālistu Noteikumu Nr.7 23.3.1. apakšpunkta izpratnē, tādējādi ir tiesīga saņemt 
Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai 
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

Noteikumu Nr.7 18.punkts nosaka, ka „Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos 
dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža 
izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu 
palīdzības reģistrā vai lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra”. 
 Noklausījusies un izvērtējusi I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 
novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” 18.punktu  un  15.1.10., 23.3.1., apakšpunktu, 
Lubānas novada pašvaldības dome  atklāti balsojot: PAR- 7, (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune), ATTURAS – 
NAV, PRET  - NAV,  nolemj: 

1. Atzīt D.Z, personas kods xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, par tiesīgu saņemt palīdzību 
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās platības izīrēšana; 

2. Iekļaut D.Z. palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa citas personas, kuras ar šo palīdzību 
nodrošināmas vispārējā kārtībā. 

 

     18.§    
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.A. 

ziņo I.Bodžs 
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 2016.gada 25.janvārī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) 
saņēma A.A, deklarētā dzīvesvieta xxx, iesniegumu (indekss 2.10. Nr.21), kurā lūdz piešķirt 
dzīvojamo platību, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par Lubānas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 23.panta 3.1. un 3.3. apakšpunktiem. 
Iesniegumā A.A. norāda, ka ir pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā uzņēmuma 
darbiniece, nesen atgriezusies no trīs gadu prombūtnes Anglijā. 
 A.A. iesniegumam pievienots Lubānas novada pašvaldībai adresēts apliecinājums, 
kurā norādīts, ka A.A., personas kods xxx, ir uzņēmuma darbiniece no 2014.gada 
5.septembra.  

2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par 
Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – 
Noteikumi Nr.7) 23.3.1. apakšpunkts nosaka, ka “vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo 
telpu nodrošina pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu 
uzņēmumu jaunos speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no 
palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā”. 
Noteikumu Nr.7 15.1.10. apakšpunkts nosaka, ka “šo noteikumu 23.3.1. minētajā gadījumā 
personas iesniedz iestādes vai uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba 
attiecībām un to ilgumu”. 

 Ņemot vērā A.A iesniegumu un tajā norādīto informāciju par nodibinātajām darba 
attiecībām un to ilgumu, A.A. ir uzskatāma par pašvaldības teritorijā esoša uzņēmuma jauno 
speciālistu Noteikumu Nr.7 23.3.1. apakšpunkta izpratnē, tādējādi ir tiesīga saņemt Lubānas 
novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās 
vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

Noteikumu Nr.7 18.punkts nosaka, ka „Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos 
dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža 
izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu 
palīdzības reģistrā vai lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra”. 
 Noklausījusies un izvērtējusi I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 
novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” 18.punktu  un  15.1.10., 23.3.1., apakšpunktu,  
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:  PAR ((Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 
Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Līga Špune), ATTURAS – 
NAV, PRET  - NAV, nolemj: 

1. Atzīt A.A., personas kods xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, par tiesīgu saņemt 
palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās dzīvojamās platības izīrēšana; 

2. Iekļaut A.A. palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās 
vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa citas personas, kuras ar 
šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā. 

 
Sēde slēgta plkst.19.30 
  
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)         Tālis Salenieks 
 
Sēdi protokolēja   (personiskais paraksts)         Mārīte Kotāne 
 

Protokols parakstīts 04.02.2016. 

 
. 

 


