
 
    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 

26.01.2017.                                                                                                       Nr.1 

         

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                          Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti     Iveta Peilāne, Līga  Špune, Rudīte Kolāte (no plkst.15.30), Lana 

Kunce,  Laila  Ozoliņa (no plkst.15.00), Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns;  

Sēdē nepiedalās deputāti  Aigars Noviks - aizņemts pamatdarbā;                                        

Piedalās administrācijas darbinieki       Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                   Andris Kļaviņš – juriskonsults; 

                                                                   Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede;                                                            

Sēdi protokolē   Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja; 

 

Darba kārtībā: 

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2016.gada 

29. decembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par Lubānas novada bāriņtiesas darbu 2016.gadā  

2. Par Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas darbu 2016.gadā 

3. Par valsts mērķdotācijas sadali pašdarbības amatiermākslas kolektīvu vadītāju 

atlīdzībai  

4. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu 

no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai  

5. Par 2016. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu  

6. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 

28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību 

audžuģimenei”” apstiprināšanu  

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kraujas” 

8. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā. 

9. Par grozījumiem Lubānas novada domes 19.08.2016. ārkārtas sēdes lēmumā “Par 

dalību LEADER projektu konkursā” 

10. Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā  

11. Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisijas sastāvā  

mailto:pasts@lubana.lv


12. Par saistošo noteikumu Nr.2 "Par pašvaldības 2017.gada budžetu" apstiprināšanu  

13.  Par uzturēšanās izmaksām pašvaldības izglītības iestādēs 2017.gadā 

 

Informatīvā daļa 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par laikā pēc 2016.gada 29.decembra  

notikušās  domes sēdes veiktajiem komandējumiem un citām aktualitātēm pašvaldības darbā. 

6.janvārī domes priekšsēdētājs piedalījās atceres brīdī un ziedu nolikšanā Oskara Kalpaka 

atdusas vietā Visagala kapsētā. (6.janvāris - pulkveža dzimšanas diena). 

14.janvārī T.Salenieks pašvaldības vārdā apsveica Kultūras nama lauku kapelu „Meldiņš” 15 

darba gadu jubilejā.  

T.Salenieks informē deputātus par 17. un 18.janvārī novadā notikušajām iedzīvotāju 

sanāksmēm – Indrānos, Meirānos un Lubānas pilsētā. Sanāksmes tika rīkotas  ar mērķi 

uzklausīt iedzīvotāju priekšlikumus laikā, kad top budžets  kārtējam gadam.   

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne 

informē, ka  visi  sēdē izskatītie jautājumi ir iekļauti šīs domes sēdes darba kārtībā, jo tie visi  

ir saistīti ar novada kultūras iestāžu  2017.gada budžeta līdzekļu plānošanu.  

Izpilddirektors I.Bodžs sniedz pārskatu par 2016.gada 29.decembra  domes sēdē pieņemto 

lēmumu izpildi. 

Pielikumā: PĀRSKATS par 29.12.2016. domes lēmumu izpildi. 

 

1.§ 

Par Lubānas novada bāriņtiesas 2016.gada darba pārskatu 

ziņo D.Mežsarga 

      Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz 

attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību. 2017.gada 10.janvārī Lubānas 

novada pašvaldībā saņemts Lubānas novada  bāriņtiesas pārskats par darbu 2016.gadā. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu  un 

Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas 18.01.2017. sēdes atzinumu (protokols 

Nr.1,4.§) 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – 

nav, ATTURAS – nav,                                   nolemj: 

 

Akceptēt Lubānas novada bāriņtiesas 2016.gada darba pārskatu. 

 

Pielikumā: PĀRSKATS. 

 

2.§ 

Par Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaļas 2016.gada darba pārskatu 

ziņo M.Kotāne 

2017.gada 17.janvārī Lubānas novada pašvaldībā saņemts Lubānas novada Dzimtsarakstu 

nodaļas pārskats par darbu 2016.gadā. 

     Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu  

un  ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

18.01.2017. sēdes atzinumu (protokols Nr.1, 5.§), 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/LEMUMU_IZPILDE_2016_g_decembris.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Barintiesas_PARSKATS.pdf


Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Akceptēt Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaļas 2016.gada darba pārskatu.  

 

Pielikumā: PĀRSKATS. 

Darbu domes sēdē uzsāk deputāte Rudīte Kolāte. 

 

3.§ 

Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 

ziņo I.Logina 

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2017.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”,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte,  Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2017.gadam piešķirtās 

mērķdotācijas 4 356 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro) sadalījumu: 

- kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai  

3 630,00 EUR gadā; 

- kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku 

dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 726,00 EUR gadā. 

2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2017.gada 

30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2017gada 30.decembrim. 

 

Pielikumā: mērķdotācijas sadalījuma aprēķins. 

 

4.§ 
Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no 

piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

ziņo I.Logina 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un pašvaldības rīcībā esošo informāciju par 

skolēnu (bērnu) skaitu novada izglītības iestādēs,    

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt Noteikumus Nr.1 „Pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un 

pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

piešķirtā finansējuma 2017.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība”.  

Pielikumā: Noteikumi Nr.1. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/dzimtsaraktu_darba_PARSKATS.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/merkdotacija_kulturai_aprekini_pie_protokola.xls
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/NOTEIKUMI_Nr_1_merkdotacijas_pedagogiem_SADALES_KARTIBA.pdf


5.§ 
Par 2016. 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”,  
 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

A p s t i p r i n ā t  2016.gada novada pašvaldības budžeta izpildi: 

 

     EUR 

pamatbudžets: 

 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.      324 936 

ieņēmumi      2 433 847 

 izdevumi      2 373 574 

 finansēšana, t.sk. :          28 850 
  aizņēmumu saņemšana         53 809 

  aizņēmumu atmaksa        -22 271 

  līdzdalība komersantu pašu kapitālā        -7 720 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2016.      414 059 

 

speciālais budžets: 

 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.        37 013 

 ieņēmumi           90 635 

 izdevumi           93 449 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2016.        34 199 

 

ziedojumi un dāvinājumi: 

 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2016.            628 

 ieņēmumi                 90 

 izdevumi                 90 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2016.            628 

 

6.pielikumā „2016. gada budžeta izpilde” 

 

6.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 

28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību 

audžuģimenei”” apstiprināšanu 

ziņo Andris Kļaviņš 

Izskatījusi 2016.gada 20.decembra Lubānas novada Sociālā dienesta direktores Ineses 

Līberes iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/2016_izpilde_pielikumi.xls


noteikumi” 43.punktu, ņemot vērā 2016.gada 27.decembra Finanšu un attīstības komitejas  

(Protokols Nr.13, 8.§) un 2017.gada 23.janvāra (protokols Nr.1; 2.§) atzinumu,   

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

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

Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”.  

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”. 

 

Pielikumā:  Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts.  

 

7.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

nekustamajam īpašumam „Kraujas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7013-004-0125 

Lubānā, Lubānas nov. 

ziņo I.Bodžs 

Izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā – SIA) „GeoSIJA”, vienotais 

reģistrācijas Nr. 45403015390, 2017. gada 10. janvāra iesniegumu Nr. 1-5/17/5 par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kraujas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7013-004-0125, kas atrodas Lubānā, Lubānas novadā. 

Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas  19.01.2017. (Protokols Nr.1,3.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. apstiprināt SIA „GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Kraujas” Lubānā, Lubānas nov., zemes vienības kadastra apzīmējums, kurai izstrādāts 

projekts, 7013-004-0125, sadalei; 

2. saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalīt nekustamā īpašuma 

„Kraujas” Lubānā, Lubānas nov. zemes vienību 7013-004-0125, divos atsevišķos īpašumos: 

2.1. izveidot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7013-004-0128 ar platību 

0,3085 ha, piešķirt adresi: Brīvības iela 30, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas 

mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601); 

2.2. izveidot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7013-004-0129 ar platību 

0,3054 ha, piešķirt adresi: Brīvības iela 32, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas 

mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601); 

3.apstiprināt zemes ierīcības projektā norādītos zemes lietošanas tiesību 

apgrūtinājumus abām zemes vienībām. 

4. Noteikt, ka veicot zemes robežu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības 

var tikt precizētas. 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Saist_noteikumi_Nr_1_-GrozIjumi_par_audzugimenem.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Saist_noteikumi_Nr_1_-GrozIjumi_par_audzugimenem.doc
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8.§ 

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā 

ziņo I.Bodžs 

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz dabas 

resursu nodokļa (DRN) likmi 25 EUR par 1 tonnu noglabāto sadzīves atkritumu, līdzšinējo 

12 EUR vietā. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu veido 3 komponentes - sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par 

atkritumu apglabāšanu, kā arī maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Ja pieaug kāda no 

šīm komponentēm, proporcionāli pieaug arī kopējās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 

Tarifa izmaiņas Lubānas novada administratīvajā teritorijā tiek veiktas atbilstoši maināmo 

izmaksu pozīciju svērtai vērtībai Finanšu piedāvājumā, kā to paredz 2016. gada 18. augusta 

noslēgtā līguma ar SIA “Pilsētvides serviss” Nr. LUB/1.03/16/11 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā” 3.4.punkts. SIA “Pilsētvides 

serviss” 13.01.2017. vēstulē Nr. 1-05-2017/21-e informē, ka sākot no 2017. gada 1. janvāra 

dabas resursu nodoklim par sadzīves atkritumu apglabāšanu tiks piemērots koeficients 0.5. 

Saskaņā ar iesniegto Finanšu piedāvājumu viena kubikmetra vidējais svars Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā ir noteikts 160 kg.  Ņemot vērā, ka atkritumu apglabāšanas 

izmaksas pieaugs par 0.50 EUR/t, kā arī atkritumu vidējo svaru –160 kg/m3,  DRN 

pieauguma rezultātā sadārdzinājums būs 0.08 EUR/m3 bez PVN.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. 

panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas  19.01.2017. (Protokols 

Nr.1,5.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu 

daudzumu – 13,03 EUR par 1 m3 ( bez PVN). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. februāri. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada domes 29.12.2016. sēdes lēmumu “Par 

sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada administratīvajā 

teritorijā (protokols Nr. 16, 1.§) ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

9.§ 

Par grozījumiem Lubānas novada domes 19.08.2016. ārkārtas sēdes lēmumā 

“Par dalību LEADER projektu konkursā” 

ziņo I.Bodžs 

        Vērtējot nodibinājumam „Madonas novada fonds” iesniegto Lubānas novada 

pašvaldības projekta “Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem” 

pieteikumu, (projekta Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000002), tika konstatēta matemātiska 

kļūda, aprēķinot projekta izmaksas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo 

daļu, kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas  19.01.2017. (Protokols 

Nr.1, 4.§) atzinumu,  



Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Izdarīt Lubānas novada domes 19.08.2016. ārkārtas sēdes lēmuma “Par dalību LEADER 

projektu konkursā” (protokols Nr. 11, 1.§)  2. punktā šādus grozījumus: 

1. Skaitli “19807,93” aizstāt ar skaitli “20069,26”; 

2. Skaitli “5942,43” aizstāt ar skaitli “6203,72”. 

 

10.§ 

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, 

lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 44.punktu, 

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, 

kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas  19.01.2017. (protokols Nr.1, 6.§) 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8(Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 29.12.2016., protokols Nr.16, 

5§): 

1. Izslēgt no saraksta amata vienību pašvaldības administrācijā- Tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centra speciālists (klasifikatora kods 2621 13). 

2. Izslēgt no saraksta amata vienību kultūras namā- režisors (klasifikatora kods 3435 22). 

3. Palielināt darba samaksu pašvaldības administrācijā-  kultūras darba speciālists 

(klasifikatora kods 3435 23) uz 830 EUR mēnesī un palielināt amata likmi uz 1. 

4. Izveidot jaunu amata vienību pašvaldības administrācijā-  Sporta pasākumu organizators 

(klasifikatora kods 3423 03), amata likme 0,5 un darba samaksa- 700 EUR mēnesī. 

5. Izveidot jaunu amata vienību pašvaldības administrācijā-  Uzkopšanas darbu meistars 

(klasifikatora kods 5153 04), amata likme 1 un darba samaksa- 467  EUR mēnesī, līdz 

2017.gada 30.septembrim. 

6. Palielināt darba samaksu Mākslas skolā- direktorei (klasifikatora kods 1345 08) uz 900 EUR 

mēnesī. 

7. Aizstāt amata vienību Sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļā- sociālais aprūpētājs 

(klasifikatora kods 3412 01) ar sociālais rehabilitētājs (klasifikatora kods 3412 02). 

 

11.§ 

Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības darījumu 

ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā 

ziņo: I.Bodžs 

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumu „Par 

komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanai izveidošanu” (protokols Nr.13, 



7.§), izveidota Lubānas novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisija piecu komisija locekļu sastāvā.  

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2016.gada 29.decembra lēmumu (protokols 

Nr.16, 2.§) Aija Ozoliņa atbrīvota no Lubānas novada pašvaldības darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata. 

2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.748 „Noteikumi par 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punkts nosaka, ka „novada pašvaldība no 

pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai 

par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā” 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punkts  nosaka, ka dome var 

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

vai atlaist pastāvīgo komiteju locekļus.  

Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumos noteikto piecu komisijas locekļu 

sastāvu ir nepieciešama cita komisijas locekļa ievēlēšana. 2017.gada 23.janvārī saņemts 

Lubānas novada pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas speciālista Gunta Stalbova 

iesniegums reģ.Nr. 2.10/17/70, kurā piekrīt kļūt par Lubānas novada pašvaldības darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekli. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 10.punktu, 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.748 „Noteikumi par 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas  

19.01.2017. (Protokols Nr.1,7.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ievēlēt Gunti Stalbovu, personas kods: XXXXX, Lubānas novada pašvaldības 

darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amatā ar 2017.gada 

26.janvāri. 

 

12.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.2  ”Par pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu 

ziņo I.Logina 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas  

19.01.2017. (Protokols Nr.1, 1.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu” saskaņā 

ar pielikumiem. 

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

     2.1 Saistošos noteikumus Nr.2„Par pašvaldības 2017.gada budžetu” triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 



         2.2. Saistošie noteikumi Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu” stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

Pielikumā:  Saistošie noteikumi Nr.2, paskaidrojuma raksts, pielikumi 1,2,3,4,6 un 

pielikums 5  

13.§ 

Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 2017.gadā 

ziņo I.Logina 

Atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, 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 iestādēs ar 2017.gada 1.janvāri: 
            

                                                                                                EUR mēnesī 

 

1.Lubānas vidusskolā       111,97 (aprēķini 11.1 pielikumā)

    

2.Meirānu Kalpaka pamatskolā:       

 -pamatskolas klasēs      214,69 (aprēķini 11.2 pielikumā) 

-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai  167,64 (aprēķini 11.3 pielikumā)
  

3.Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”    

 -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai  152,70 (aprēķini 11.5 pielikumā) 

 -pārējās pirmsskolas vecuma grupās   285,46 (aprēķini 11.4 pielikumā)

  

Pielikumā aprēķini.   

Sēde slēgta plkst.18.00 

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                       Tālis Salenieks 

Protokols parakstīts 2017. gada  31. janvārī 

 

Protokolēja                               (personiskais paraksts)                        Mārīte Kotāne 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Saist_noteikumi_Nr_2_Par2017_gada_budzetu.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Paskaidrojuma_raksts_saist_not_2017_gada_budzets.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/PIELIKUMI_-2017_budzets_1_2_3_4_6.xls
http://www.lubana.lv/images/Budzets/2017_plans/Degvielas_un_telefonu_limiti_2017_Projekts.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/aprekini_izgl_iest.xls

