
 

    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 
Lubānas novadā 

 

2010.gada 28.janvārī                                         Nr. 1 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs 

Protokolē –        Diāna KRIEVA,  tehniskā sekretāre 

Piedalās –  

Deputāti:            Juris MITJAKOVS 

                           Mārīte KOTĀNE 

                           Anita SLUCKA 

                           Līga ŠPUNE 

                           Laila OZOLIŅA 

                           Ilgonis LOSĀNS 

                           Inese LĪBERE 

                           Iveta PEILĀNE 

                           Rudīte KOLĀTE 

                           Māris VALAINIS 

Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors       

               Ingrīda LOGINA, galvenā grāmatvede 

               Ligita PĒTERSONE, laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktore 

               Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste  

               Ilze KRAUKLE, kultūras darba speciāliste    

Uzaicināti:         Genādijs KRIVICKIS, Madonas rajona Policijas pārvaldes iecirkņa   

                                                                inspektors                        

Nepiedalās –  

Deputāti:            Jānis SIKSALIETIS, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                           Egils FELDMANIS, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

T.Salenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina to papildināt ar 

sekojošiem jautājumiem:  

12. Par grozījumiem noteikumos Nr.2 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba   

      slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības  

      iestādēs”.  

13. Iesniegumi. 

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu Egilam Feldmanim. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

mailto:pasts@lubana.lv
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Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

Apstiprināt šādu 2010.gada 28.janvāra domes sēdes, Protokols Nr.1, darba kārtību: 

1. Informācija. 

2. Par parādu piedziņu. 

3. Par zemes jautājumiem. 

4. Par Lubānas novada LOGO apstiprināšanu. 

5. Par 2009.gada budžeta izpildi. 

6. Par izglītības valsts finansējuma sadales kārtību 2010.gadam. 

7. Par degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitiem 2010.gadam. 

8. Par deputātu, komisiju, darba grupu locekļu atalgojumu 2010.gadā. 

9. Par grozījumiem nolikumā Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām 

Lubānas novada pašvaldībā” (Apst. ar 30.07.2009. domes sēdes, Protokols Nr.8, 10.§ lēmumu). 

10. Par 2010.gada budžeta apstiprināšanu. 

11. Par uzturēšanas izmaksām vienam audzēknim Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs un 

sociālās aprūpes iestādes iemītniekam. 

12. Par grozījumiem noteikumos Nr.2 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un 

amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (Apst. ar 27.08.2009. 

domes sēdes, Protokols Nr.9, 13.§, 2.p.lēmumu). 

13. Iesniegumi: 

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu Egilam Feldmanim. 

 

1.§ 

INFORMĀCIJA 

(Ziņo: T.Salenieks, G.Krivickis, I.Kraukle, I.Bodžs, J.Mitjakovs, M.Kotāne, L.Ozoliņa) 

 

- Par aktualitātēm domes priekšsēdētāja darbā. 

- Par policijas darbu novadā. 

- Par kultūras darba aktualitātēm. 

- Par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildes gaitu. 

- Par komiteju darbu. 

Šajos jautājumos deputāti nebalso un lēmumus nepieņem. 

 

2.§ 

PAR PARĀDU PIEDZIŅU 

(Ziņo: A.Ozoliņa) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1. un 2.daļu, kur teikts, ka nodokļa 

maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā, un 

noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības 

lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām”, likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kur teikts, ka nodokļa maksātājam ir pienākums 

noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas, 18.panta 11.punktu, kur teikts, ka 

nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, 

nokavējuma naudas un soda naudas, 26.panta 1.daļu, kur teikts, ka nodokļu maksājumus atbilstoši 

dokumentiem par maksājumiem budžetā (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai 

citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus 

par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen 

bezstrīda kārtībā, „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 3.daļu, kur teikts, ka ja adresātam 
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nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to izpilda pēc tam, kad beidzies šā akta 

apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņš un tas nav apstrīdēts (pārsūdzēts), 359.panta 1.daļas 1. un 

3.punktu, kur teikts, ka administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda iestāde, kas administratīvo aktu 

izdevusi vai tiesu izpildītājs, 360.panta 1.daļu, kur teikts, ka administratīvo aktu izpilda piespiedu 

kārtā, ja administratīvais akts ir stājies spēkā, 366.panta 1.un 2.daļu, kur teikts, ka administratīvo 

aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, izpilda uz izpildrīkojuma 

pamata, piemērojot Civilprocesa likuma noteikumus par naudas summu piedziņu un administratīvo 

aktu, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpilda, ja 

tas izdots rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam ir izteikts rakstveida 

brīdinājums, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (22.01.2010., 25.01.2010., Protokols Nr.1, 1.§) 

lēmumu,  

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

1. Piedzīt no Ainas Bukas, personas kods: ***, dzīvo ***, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

– 45,57 Ls, nokavējuma naudu – 8,54 Ls, kopā – 54,11 Ls (piecdesmit četri lati 11 santīmi) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.1 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

2. Piedzīt no Andra Lāna, personas kods: ***, dzīvo ***, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

– 36,63 Ls, nokavējuma naudu – 4,58 Ls, kopā – 41,21 Ls (četrdesmit viens lats 21 santīms) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.2 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.) 

3. Piedzīt no Madara Burķīša, personas kods: ***, dzīvo ***, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu – 20,58 Ls, nokavējuma naudu – 6,83 Ls, kopā – 27,41 Ls (divdesmit septiņi lati 41 

santīms) bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.3 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

4. Piedzīt no Jāņa Reķa, personas kods: ***, dzīvo ***, nekustamā īpašuma nodokļa parādu – 

19,18 Ls, nokavējuma naudu – 6,29 Ls, kopā – 25,47 Ls (divdesmit pieci lati 47 santīmi) 

bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 

kustamo un nekustamo mantu. 

(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

 

 

3.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

 (Ziņo: A.Ozoliņa) 

 

1. Par nosaukuma piešķiršanu būvei 

 

Izskata SIA „Rušons”, juridiskā adrese: Lakstīgalu iela 3, Baloži, LV-2128,  07.01.2010. 

(08.01.2010., Reģ.Nr.1-13/16) iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu būvei – elektronisko sakaru 

masta bāzes stacijai. 

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.p., saskaņā ar Attīstības un 

komunālo jautājumu komitejas sēdes (22.01.2010., Protokols Nr.1, 2.§, 1.p.) lēmumu,  
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Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

būvei - elektronisko sakaru masta bāzes stacijai, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra 

numuru: 7058-011-0012, piešķirt nosaukumu: Bites Lejas, Indrānu pagasts, Lubānas novads. 

(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums, SIA „Rušons” projektu vadītājas I.Blumfeldes iesniegums, 

Ģenerālpilnvaras pirmā izraksta, Nomas līguma 17.05.2008., NR. MAD05, Būvatļaujas Nr.MadR7, 

zemes gabala (piekļūšana objektam) skices kopijas uz 7 lapām.) 

 

2. Par zemes gabalu nodošanu zemes reformas pabeigšanai 

 

Izskata jautājumu par zemes „Jāņzemji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nodošanu reformas 

pabeigšanai. 

Izskatot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

konstatēja: 

saimniecība „Jāņzemji” sastāv no trijām zemes vienībām: kadastra numurs pamatgabalam: 7058-

004-0157, 2,1 ha, 2.zemes vienībai: 7058-004-0169, 0,23 ha, 3.zemes vienībai: 7058-016-0233, 

1,4 ha, īpašums zemesgrāmatā reģistrēts nav; 

uz zemes gabaliem ēkas un būves neatrodas; 

ar Lubānas novada domes 30.04.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.4, 8.§ 4.p. Jānim Reķim tika 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz augstāk minētajiem zemes gabaliem un pieņemts lēmums 

par zemes gabalu piekritību pašvaldībai; 

04.01.2010. tika saņemts iesniegums no Jāņa Reķa, ka viņš atsakās slēgt zemes nomas līgumu 

par viņam lietošanā bijušajiem zemes gabaliem.  

Izvērtējot iepriekš minēto informāciju, pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.996 

„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo 

zemi” 4.p., saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (22.01.2010., Protokols 

Nr.1, 2.§, 2.p.) lēmumu,  

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

 

zemes gabalus ar kadastra numuriem: 7058-004-0157, 2,1 ha platībā, 7058-004-0169, 0,23 ha 

platībā, 7058-016-0233, 1,4 ha platībā nodot zemes reformas pabeigšanai. 

 Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

(Pielikumā Nr.6 – Zemes gabalu skices uz 3 lapām.) 

 

3. Par J.Zemīša iesniegumu par mantojamo zemi „Indrāni”, Indrānu pagastā  

 

Izskata Jāņa Zemīša, dzīvo ***, 23.12.2009. iesniegumu (28.12.2009., Reģ. Nr.1-22/611) par 

mantojamo zemi „Indrānos”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

Pamatojoties uz Civillikuma 724.pantu, kur teikts, ka nevienu nevar piespiest palikt mantojuma 

kopvaldījumā, un katrs līdzmantinieks var prasīt tā dalīšanu, 731.pantu, kur teikts, ka mantojumu 

dala labprātīgi (mājas kārtībā, pie notāra vai bāriņtiesā) vai tiesas ceļā, ja līdzmantinieki nevar 

vienoties, 1864.pantu, kur teikts, ka līgumu, kas noslēgts vienkārši vienojoties, var arī atcelt tāpat 

vienojoties, bet ja līguma noslēgšanai bija vajadzīga īpaša forma, tad tāda pati jāievēro arī to atceļot,  

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 
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sakarā ar to, ka Indrānu pagasta bāriņtiesā 11.06.2007. noslēgtā vienošanās starp Dzintru 

Spridzēnu un Jāni Zemīti nav abpusēji vienojoties atcelta, sadalīt mantojamo zemi „Indrāni”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsevišķos īpašumos atbilstoši noslēgtās vienošanās 

nosacījumiem: 

1. Dzintrai Spridzēnai un Jānim Zemītim kopīpašumā paliek zeme zem dzīvojamās mājas un 

saimniecības ēkām 0,2 ha platībā, zemesgabala kadastra numurs: 7058-004-0158, 

kopīpašumam piešķirt nosaukumu un adresi: „Indrāni”, Indrānu ciems, Lubānas novads, 

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

2.  Jānim Zemītim īpašumā paliek mantojamie zemesgabali saskaņā ar noslēgto vienošanos, 

kopplatība - 11,5 ha, piešķirt nosaukumu: „Indrāni 1”, noteikt lietošanas mērķi: 

lauksaimniecības zeme (kods:0101); 

3. Dzintrai Spridzēnai īpašumā paliek mantojamie zemesgabali saskaņā ar noslēgto 

vienošanos, kopplatība - 11,5 ha, piešķirt nosaukumu: „Indrāni 2”, noteikt lietošanas mērķi: 

lauksaimniecības zeme (kods:0101); 

4.  zemesgabalu platības var tikt precizētas veicot instrumentālo uzmērīšanu. 

(Pielikumā Nr.7 – Izvērsts lēmums, J.Zemīša iesniegums, Indrānu pagasta zemes komisijas 

04.03.1997. lēmuma Nr.41, J.Zemīša 12.06.2007. iesnieguma Indrānu pagasta padomei, J.Zemīša 

30.11.2009. iesnieguma LR VZD Vidusdaugavas reģionālai nodaļai, LR VZD Vidzemes reģionālās 

nodaļas 17.12.2009., Nr.2-13-V/550-Z atbildes vēstules, LR VAĢ Latvijas Valsts Vēstures arhīva 

05.05.1994. Nr.5(05)-3-4111 izziņas, 07.10.1937. Zemesgrāmatu akta I eks. kopijas uz 11 lapām.) 

 

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu un nekustamā īpašuma „Idresalas” sadalīšanu 

 

Izskata Agra Žildes, dzīvo ***, 26.01.2009. iesniegumu (Reģ. Nr.1-22/42) par nekustamā īpašuma 

„Idresalas” sadali divos atsevišķos īpašumos. 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu, kur teikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā 

zemesgabalu sadalīšanai, 5.pantu, kur teikts, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks 

attiecībā uz saviem īpašumiem, pamatojoties uz MK 11.12.2007. noteikumiem Nr.867„Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, kur teikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu par 

projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem,  

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

1.  izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Idresalas”, kadastra numurs:7058-

004-0027, 58,3 ha platībā sadalīšanai, neparedzot nosacījumus projekta izstrādei; 

2.  zemes ierīcības projektu izstrādāt uz zemes robežu plāna pamata mērogā 1:10 000; 

3. noteikt, ka zemes ierīcības projektu pašvaldībā saskaņo ar Attīstības daļas vadītāju Egilu 

Rēveli.  

(Pielikumā Nr.8 – Izvērsts lēmums, A.Žildes 26.01.2010. iesniegums, Zemes robežu plāna 

„Idresalas”, zemesgabala skices, Madonas zemesgrāmatu nodaļas nodalījuma noraksta, 

09.10.1998. Pirkuma līguma, Indrānu pagasta padomes 10.09.1998. lēmuma, Nostiprinājuma 

lūguma kopijas uz 8 lapām.) 

 

4.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA LOGO APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: L.Ozoliņa) 

 

L.Ozoliņa – Trijiem novada LOGO konkursa darbu autoriem tiks izteikta pateicība –  

L.Sniķerei, S.Bērziņai, K.Rudzītei. Ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (14.01.2010., 

Protokols Nr.1, 1.§) lēmumu uz domes sēdi ir izvirzīti 5 darbi galīgā lēmuma pieņemšanai.  
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Deputāti iepazīstas ar izvirzītajiem darbiem – Nr.1 (autors - Iveta Skaba); Nr.2 (autors - Līga Ozola); 

Nr.3 (autors – Mārtiņš Mālnieks); Nr.4 (autors – Uģis Rēvelis); Nr.5 (autors – Uģis Rēvelis).  

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Laila Ozoliņa, Anita Slucka, Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – 5 balsis (Mārīte 

Kotāne, Līga Špune, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), n o l e m j : 

Apstiprināt par Lubānas novada LOGO darbu Nr.3. Iesniegts 04.12.2009., autors: Mārtiņš 

Mālnieks.  

(Pielikumā Nr.9 – Izvirzīto darbu kopijas uz 3 lapām.) 

 

5.§ 

PAR 2009.GADA BUDŽETA IZPILDI 

 (Ziņo: I.Logina) 

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam, 

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

Apstiprināt 2009.gada Lubānas novada pašvaldības konsolidēto budžeta izpildi (latos). 

(Pielikumā Nr.10 – 2009.gada budžeta izpilde uz 10 lapām.) 

 

6.§ 

PAR IZGLĪTĪBAS VALSTS FINANSĒJUMA SADALES KĀRTĪBU 2010.GADAM 

(Ziņo: T.Salenieks) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar MK 22.12.2009. noteikumu 

Nr.1616 ”Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības un privātajām 

izglītības iestādēm bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai” 11.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.01.2010., 

25.01.2010., Protokols Nr.1, 2.§) lēmumu,  

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai sadales kārtība”. 

(Pielikumā Nr.11 – noteikumi Nr.1 ”Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai sadales kartība” ar pielikumiem uz 4 lapām.) 
 

7.§ 

PAR DEGVIELAS PATĒRIŅA UN MOBILO SAKARU PAKALPOJUMU LIMITIEM 

2010.GADAM 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.01.2010., 25.01.2010., Protokols Nr.1, 4.§) lēmumu un 

izdarot sekojošas izmaiņas: apstiprināt degvielas limitu Lubānas Mākslas skolas direktoram – 250 l; 

mobilo sakaru pakalpojumiem – Ls 12 mēnesī. Meirānu tautas nama vadītājam – mobilo sakaru 

pakalpojumiem Ls 180 gadā. Izglītības darba speciālistam – mobilo sakaru pakalpojumiem Ls 8 

mēnesī. PII „Rūķīši” vadītājam – mobilo sakaru pakalpojumiem – Ls 15 mēnesī, 
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Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

Apstiprināt degvielas patēriņa limitus pašvaldības autotransporta vajadzībām un mobilo 

sakaru pakalpojumu limitus darbiniekiem 2010.gadā. 

(Pielikumā Nr.12 – Degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limiti 2010.gadam uz 1 

lapas.) 
 

8.§ 

PAR DEPUTĀTU, KOMISIJU, DARBA GRUPU LOCEKĻU ATALGOJUMU 2010.GADĀ 

 (Ziņo: T.Salenieks) 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 12.punktu, kas nosaka „noteikt atlīdzību par deputāta 

pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar  

deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību”, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 

(22.01.2010., 25.01.2010., Protokols Nr.1, 5.§) lēmumu,  

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

1. Noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, par darbu komisiju un darba grupu 

locekļiem, ja atlīdzībai nav noteikta cita kārtība: 

1.1. atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, atalgojumu komisiju, darba grupu 

locekļiem noteikt pēc stundu likmes, kas rēķināta no valstī noteiktās minimālās darba algas 

stundas likmes trīskāršā apmēra;  

1.2. deputātu komiteju, komisiju, darba grupu priekšsēdētājiem par darbu komiteju, 

komisiju un darba grupu vadīšanā noteikt papildus samaksu Ls 10 (desmit) mēnesī; 

2. Par pamatojumu veiktā darba laika uzskaitei uzskatīt:  

2.1. domes, komiteju, komisiju sēžu, darba grupu sanāksmju protokolus, kuros norādīts 

norises laiks; 

2.2. komiteju, komisiju, darba grupu priekšsēdētāju rakstisks iesniegums par  citiem 

papildus veiktiem uzdevumiem un tam izlietoto laiku; 

2.3. par maksimālo apmaksāto stundu skaitu noteikt 20 stundas mēnesī. 

3. Pašvaldības administrācijas darbiniekiem un domes algotām amatpersonām par darbu 

komitejās, komisijās un darba grupās atalgojumu paredzēt 50% apmērā no noteiktās likmes. 
 

9.§ 

PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU 

UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” (Apstiprināts ar 

30.07.2009. domes sēdes, Protokols Nr.8, 10.§ lēmumu) 

 (Ziņo: I.Bodžs, Debatēs: T.Salenieks, L.Ozoliņa, I.Lībere) 

 

T.Salenieks – ierosina pārskatīt Lubānas vidusskolas logopēda amata algas likmi. 

I.Lībere – izsaka viedokli, ka Meirānu Kalpaka pamatskolas logopēds strādā arī ar speciālās klases 

bērniem, kur nodarbība ir daudz sarežģītāka. Ierosina pārskatīt „Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centra” laboranta algas likmi. 

T.Salenieks – iesaka pārskatīt laboranta algas likmi nākošajā domes sēdē. 

L.Ozoliņa – ierosina negrozīt Meirānu tautas nama vadītāja amata algas likmi, jo veicamā darba 

apjoms nav līdzvērtīgs Lubānas kultūras nama vadītāja darba slodzei.  

T.Salenieks – pēc Meirānu tautas nama rekonstrukcijas pabeigšanas, iespējams, būs nepieciešams 

pārskatīt tehniskā darbinieka amata slodzi.  
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Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.01.2010., 25.01.2010., Protokols Nr.1, 3.§, 6.§) lēmumus, 

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (Apstiprināts ar domes lēmumu 30.07.2009., protokols 

Nr.8, 10.§) 7.sadaļā:     

- papildināt ar punktu 7.3: „Darbinieks saņem piemaksu līdz 20 % no viņam 

noteiktās mēnešalgas par prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu papildus 

tiešajiem amata (darba) pienākumiem.” ; 

       - papildināt ar punktu 7.4: „Piemaksas apmēru apstiprinātā algas fonda ietvaros 

nosaka iestādes vadītājs.”. 

2. Izdarīt grozījumus Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (Apstiprināts ar domes lēmumu 30.07.2009., Protokols 

Nr.8, 10..§), pielikumā Nr.1 „Lubānas novada domes amatpersonu un pašvaldības 

administrācijas darbinieku štatu saraksts un amatalgas” : 

2.1. Izveidot jaunas amata vienības:  

- mājas lapas administrators -  kods: 3121 26, amata algas likme Ls 300, štata vienības 

0.33; 

- logopēds Meirānu Kalpaka pamatskolā - kods 3229 13, amata algas likme Ls 255, 

štata vienības 0.1. 

        2.2. Grozīt darba samaksas nosacījumus Lubānas vidusskolas administrācijai un noteikt 

pedagogu darba samaksu: 

- skolas direktors - profesiju klasifikatora kods 1229 10,  amata algas likme Ls 640 (Ls 

561 valsts dotācija + Ls 79 pašvaldības budžeta līdzekļi), štata vienības 1; 

- direktora vietnieks mācību darbā - profesiju klasifikatora kods 1319 31, amata algas 

likme Ls 421, štata vienības 0,8; 

- direktora vietnieks audzināšanas darbā - profesiju klasifikatora kods 1319 31, amata 

algas likme Ls 421, štata vienības 0,8; 

- direktora vietnieks informātikas jautājumos - profesiju klasifikatora kods 1319 31, 

amata algas likme Ls 421, štata vienības 0,4; 

- vispārējās vidējās izglītības skolotājs - profesiju klasifikatora kods 2320 10, amata 

algas likme Ls 312, slodzes 12,27; 

- vispārējās pamatizglītības skolotājs - profesiju klasifikatora kods 2331 02, amata algas 

likme Ls 312, slodzes 25,46; 

- bibliotekārs -  profesiju klasifikatora kods 3479 01, amata algas likme Ls 312, slodzes 

1; 

- interešu izglītības, pulciņa skolotājs -  profesiju klasifikatora kods 2359 02, amata algas 

likme Ls 255, slodzes 3,09. 

 

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – 1 (Laila 

Ozoliņa), ATTURAS – 2 (Anita Slucka, Iveta Peilāne), n o l e m j : 

       2.3. Grozīt Meirānu tautas nama administrācijas algas amata likmi: 

  - tautas nama vadītājs -  profesiju klasifikatora kods 1319 13, amata algas likme Ls 

350, štata vienības 1. 
 

Deputāte Laila Ozoliņa atstāj sēdes telpu plkst. 17,00. 
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10.§ 

PAR 2010.GADA BUDŽETA APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: I.Logina, T.Salenieks) 

 

Atbilstoši likuma Par pašvaldību budžetiem 21.pantam, ņemot Finanšu komitejas sēdes (22.01.2010., 

25.01.2010., Protokols Nr.1, 7.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 

1. Apstiprināt 2010.gada pašvaldības budžetu, pieņemot saistošos noteikumus Nr.1 „Par 

2010.gada budžetu”: 

        latos 

pamatbudžets: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2010.   65 152 

ieņēmumi      1 159 455 

 izdevumi      1 213 706 

 finansēšana (aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa) -1 620 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2010.   9 281 

 

speciālais budžets: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2010.   965  

 ieņēmumi      35 932 

 izdevumi      20 229 

 finansēšana (aizņēmumu atmaksa)   -16 668 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2010.   - 

 

ziedojumi un dāvinājumi: 

 līdzekļu atlikums uz 01.01.2010.   1 440 

 ieņēmumi      - 

 izdevumi      1 440 

līdzekļu atlikums uz 31.12.2010.   - 

 

2. Budžeta izpildītājiem finanšu gada laikā atļauts izdarīt izmaiņas apstiprinātās izdevumu 

tāmes ietvaros pa atsevišķiem izdevumu veidiem, veicamos grozījumus apstiprinot domes 

sēdē. 

3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam, 

3.1. saistošos noteikumus Nr.1 “Par 2010.gada budžetu” triju dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai; 

3.2. saistošie noteikumi Nr.1 “Par 2010.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to publicēšanas. 

(Pielikumā Nr.13 – Saistošie noteikumi Nr.1 „Par 2010.gada budžetu” uz 12 lapām.) 
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11.§ 

PAR UZTURĒŠANAS IZMAKSĀM VIENAM AUDZĒKNIM LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN SOCIĀLĀS APRŪPES IESTĀDES 

IEMĪTNIEKAM 

 (Ziņo: I.Logina, T.Salenieks) 

 

Pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai 2010.gadā, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 

(22.01.2010., 25.01.2010., Protokols Nr.1, 8.§) lēmumu, izdarot izmaiņas, 

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 

Apstiprināt: 

 1. Uzturēšanas izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs  

                                                                                              lati mēnesī: 

      

Lubānas vidusskolā:       34,34  

Meirānu Kalpaka pamatskolā:       

 -pamatskolas klasēs      53,21 

-piecus un sešus gadus veco audzēkņu apmācībai  53,06  

Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”:    

 - piecus un sešus gadus veco audzēkņu apmācībai 84,06  

 - pārējās pirmsskolas vecuma grupās  119,73 

 

2. Uzturēšanas izmaksas vienam iemītniekam sociālās aprūpes iestādē: 

                                                                                               lati dienā: 

Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā     9,30 

 

(Pielikumā Nr.14 – Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāme 2010.gadam 

Lubānas vidusskolai, Meirānu Kalpaka pamatskolai pamatskolas klasēs,  piecus un sešus gadus veco 

audzēkņu apmācībai, pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” piecus un sešu gadus veco audzēkņu 

apmācībai,  pārējo pirmskolas vecuma grupu audzēkņu apmācībai, uzturēšanas izmaksas vienam 

iemītniekam Lubānas veselības un sociālās aprūpes iestādē   uz 8 lapām.) 

 

12.§ 

PAR GROZĪJUMIEM NOTEIKUMOS Nr.2 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ NOSAKA PEDAGOGU 

DARBA SLODZES LIELUMU UN AMATA VIENĪBU SKAITU LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” (Apstiprināti ar 27.08.2009. domes sēdes, Protokols 

Nr.9, 13.§, 2.p.lēmumu) 

 (Ziņo: T.Salenieks, I.Peilāne) 

 

Saskaņā ar komisijas Interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei sēdes 

(12.01.2010., Protokols Nr.1, 1.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 

1. Apstiprināt grozījumus Lubānas novada pašvaldības 27.08.2009. noteikumos Nr.2 „Par 

kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas 

novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 
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2. Grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 01.janvāri. 

(Pielikumā Nr.15 – Grozījumi noteikumos Nr.2 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes 

lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs” uz 1 lapas.) 

 

13.§ 

IESNIEGUMI 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu Egilam Feldmanim 

 

Iepazīstas ar deputāta Egila Feldmaņa, personas kods: *** vēlētāju saraksts „Rītdiena”, iesniegumu 

no 25.01.2010. (28.01.2010., Reģ.Nr.1-22/48),  

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris 

Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte), 

PRET – 1 (Ilgonis Losāns), ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 

Atbrīvot no Lubānas novada domes deputāta pienākumu pildīšanas Egilu Feldmani, personas 

kods:***. 

(Pielikumā Nr.16 – E.Feldmaņa 25.01.2010. iesniegums, līguma kopija uz 2 lapām.) 

 

Sēdi slēdz plkst.18,00 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs                                                     Tālis Salenieks 

 

Protokolists                                                                                               Diāna Krieva 

 

Parakstīts ____________________________________ 
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PIELIKUMS Nr. 12 

Lubānas novada domes sēdei 

28.01.2010., protokols Nr.1, 7.§ 

 

 

Apstiprināt šādus degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitus 2010.gadam: 

 

Degviela 

litri         2009.g.   2010.g. 

         izpilde   limits 

Domei un administrācijai: 

Škoda Octavia FZ1463- domes priekšsēdētājam   479 (no 01.jūlija) 1 110  

VOLVO V70 GZ3664- pašvaldības izpilddirektoram  898   900  

Toyota Carina FK2562- attīstības daļas vadītājam   755   665 

Opel Kadett EG1004- laikraksta redaktorei    354   360 

   

Vidusskolai: 

Jetta EA2082- direktoram      233   400 

Pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķīši” 

Audi A4 GS1693 mājas pārvaldniekam    147   150 

  

Meirānu Tautas namam       
BMW 316 EZ967 tautas nama vadītājam    380   400  

Lubānas Kultūras namam     
Nisan Primera ES8922 darbiniekam     396   400  

Meirānu Kalpaka pamatskolai 

Citroen XM BM1777 direktoram      1168   1000 

  

Audi 100 Avant EK5372-direktora vietniekam  

saimnieciskajā darbā       265   270 

  

Veselības un sociālās aprūpes centram 

Škoda Octavia HC 5817 direktoram     1 242   1 000 

Teritorijas uzturēšanai, ēku apsaimniekošanai u.c. 

Ford Galaxy FK 6883 - īpašuma apsaimniekošanas speciālistam 179   350 

Sociālais dienests Ford Galaxy FK 6883 dienesta vadītājam 780   780 

Lubānas mākslas skolai  
Direktoram        -   250 

 

Mobilo sakaru pakalpojumi (ieskaitot abonēšanas maksu): 

          lati 

Domes priekšsēdētājam      15  mēnesī 

Izpilddirektoram       15  mēnesī 

Attīstības daļas vadītājam      15  mēnesī 

Īpašuma apsaimniekošanas speciālistam    10  mēnesī 

Izglītības darba speciālistam      8    mēnesī 

Vidusskolas direktoram      15  mēnesī  

Vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajā darbā  8    mēnesī 

Meirānu Kalpaka pamatskolas direktoram    15  mēnesī 

Lubānas kultūras nama direktoram     180 gadā 

Lubānas kultūras nama režisoram/kultūras darba speciālistam 10  mēnesī 
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Meirānu Tautas nama vadītājam     180 gadā 

Lubānas mākslas skolas direktoram     12  mēnesī 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājam   15  mēnesī 

Veselības un sociālās aprūpes centra direktoram   15  mēnesī  

 

Mobilo pakalpojumu limitā neiekļaujot mazcenas sakaru pieslēguma abonēšanas maksu. 

Sēdes vadītājs, 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs              Tālis Salenieks 

    
 


