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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 
Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 
DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 

Lubānā 
2012.gada 29.novembrī                                                                     Nr. 14 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Līga ŠPUNE, 
                           Anita SLUCKA,  
                           Juris MITJAKOVS, 
                           Inese LĪBERE, 
                           Ilze KRAUKLE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Māris VALAINIS, 
                           Guntis KLIKUČS. 
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,   
                          pašvaldības galvenā grāmatvede; Lauris LAICĀNS, SIA „Infrades”   
                          speciālists (sazinoties ar skype) uz darba kārtības 2.jautājuma  
                          izskatīšanu. 
Nepiedalās –  
Deputāti:       Ilgonis LOSĀNS, Laila OZOLIĥA, Rudīte KOLĀTE (aizĦemti  
                      pamatdarbā), Mārīte KOTĀNE (atrodas komandējumā).                        
                 
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj sēdi un 
ierosina izdarīt izmaiĦas sēdes darba kārtībā un izslēgt 6.jautājumu „Par grozījumiem 
ar 2011.gada 31.marta domes lēmumu (protokols Nr.4,15.§) izveidotās Komisijas 
izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas sastāvā” un 13.jautājumu 
„Par SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu”.  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Apstiprināt sekojošu DARBA KĀRTĪBU: 
1. Par aktualitātēm pašvaldības darbā. 
2. Par Lubānas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko 

apspriešanu. 
3. Par Annas Voskas reăistrēšanu palīdzības sniegšanai dzīvokĜa jautājumā. 
4. Par autoapmācības ieviešanu Lubānas vidusskolā. 
 
5. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 

7.§) saistošajos noteikumos Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”. 
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6. Par iesniegumiem. 
7. Par debitoru parāda atzīšanu par bezcerīgu un izslēgšanu no zembilances. 
8. Par naudas balvu piešėiršanu pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem. 
9. Par mērėdotācijas sadali tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai. 
10. Par grozījumiem 2012.gada budžetā. 
11. Par kreditoru parādu saistību dzēšanu. 
12. Par novada jauniešu centra administratora apstiprināšanu. 
13. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 
14. Par apstrīdētu Sociālā dienesta lēmumu. 
    

1.§ 
 PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DARBĀ  
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, J.Mitjakovs, L.Špune, I.Kraukle) 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par pašvaldības darbu laikā kopš 
iepriekšējās domes sēdes. 
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs atskaitās par iepriekšējā domes sēdē pieĦemto 
lēmumu izpildes gaitu un turpmākajiem darbiem kā arī projektu virzību pašvaldībā. 
Komiteju priekšsēdētāji T.Salenieks, J.Mitjakovs, I.Kraukle un komitejas locekle 
L.Špune ziĦo par komiteju sēdēs izskatītajiem, bet domes sēdē neiekĜautajiem 
jautājumiem. 

Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieĦem.   

 
2.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA PILNVEIDOTĀS 
REDAKCIJAS PUBLISKO APSPRIEŠANU 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
 
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs, izmantojot skype, sazinās ar plānojuma 
sagatavotāju Lauri Laicānu, SIA „Infrades” speciālistu, kurš sniedz skaidrojumu uz 
saĦemtiem atzinumiem par Lubānas novada teritorijas plānojuma izstrādi. 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88. punktu, Ħemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.11.2012., Protokols Nr.7, 3.§) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Noteikt laika posmu no 2012.gada 10. decembra līdz 31. decembrim 

teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskai apspriešanai. 
2. Informāciju par teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko 

apspriešanu publicēt laikrakstā „Lubānas ZiĦas” un pašvaldības mājaslapā 
internetā. 

3. Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju ievietot pašvaldības mājas lapā 
www.lubana.lv. 

4. Pieprasīt atzinumus par teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju no 
darba uzdevumā minētajām institūcijām. 
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(ZiĦojums par Lubānas novada teritorijas plānojuma izstrādi atrodas Lubānas 
novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-25.2. (Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem), 23.11.2012., 
Protokols Nr.7, 1.pielikums.) 

3.§ 
PAR ANNAS VOSKAS REĂISTRĒŠANU PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI 

DZĪVOKěA JAUTĀJUMĀ 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
2012.gada 19.oktobrī Lubānas novada pašvaldība saĦēma Annas Voskas, dzīvojošas 
„Moroza”-5, Indrānu pagasts, Lubānas novads, iesniegumu (Reă.Nr.1-22/191), kurā 
lūdz apmainīt līdzšinējo dzīvokli „Moroza”-5, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, pret 
dzīvokli šajā pašā mājā, kurš atrodas ēkas pirmajā stāvā. Iesniegumā A.Voska norāda, 
ka šobrīd četru cilvēku ăimene dzīvojot vienas istabas dzīvoklī, taču dzīvoklis pirmajā 
stāvā ir divu istabu, pati slimo, tādēĜ grūti uzkāpt otrajā stāvā pa stāvajām kāpnēm. 
2012.gada 22.oktobrī Lubānas novada pašvaldība nosūtīja atbildi (Reă.Nr.1-22/191) 
uz A.Voskas 19.oktobra iesniegumu, kurā norāda uz dokumentiem, kas ir jāiesniedz, 
lai varētu pretendēt uz dzīvojamo telpu apmaiĦu saskaĦā ar 2012.gada 28.jūnija 
Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par Lubānas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu risināšanā”. 
No iepriekš minēto saistošo noteikumu 14. un 15.3. punktiem izriet, ka, lai persona 
pretendētu uz palīdzības veidu „Palīdzība dzīvojamās telpas apmaiĦā” personām 
jāiesniedz: 

1) apliecinājums, ka personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Lubānas 
novada pašvaldībā; 

2) rakstisks iesniegums, kuru parakstījuši visi ăimenes locekĜi; 
3) izziĦu no komunālo pakalpojumu sniedzēja par veiktajiem maksājumiem; 
4) dzīvojamās telpas īres līguma kopiju; 
5) vēlamās dzīvojamās telpas raksturojumu; 
6) atsaucoties uz veselības problēmām – ăimenes ārsta izziĦu par veselības 

problēmām. 
Nepieciešamos dokumentus, kas apliecina atbilstību, 2012.gada 12.novembrī (Reă.Nr. 
1-22/198) A.Voska Lubānas novada pašvaldībai ir iesniegusi.  
2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par 
Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu risināšanā” 18.punkts 
nosaka, ka „Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos dokumentus reăistrācijas 
secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saĦemšanas brīža izskata un pieĦem 
lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saĦemt palīdzību un iekĜaušanu palīdzības 
reăistrā vai lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reăistra”. 
Noklausījusies un izvērtējusi pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, 
pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu risināšanā” 14., 15.3., 18., 32.2 punktiem, 
Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.11.2012., Protokols 
Nr.7, 4.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
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1. Atzīt Annu Vosku, deklarētā dzīvesvieta „Moroza”- 5, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads, par tiesīgu saĦemt palīdzību dzīvojamās telpas apmaiĦā. 

2. Annu Vosku iekĜaut palīdzības reăistrā Nr.3 „Palīdzība īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiĦā pret citu dzīvojamo telpu”. 

 
4.§ 

PAR AUTOAPMĀCĪBAS IEVIEŠANU LUBĀNAS VIDUSSKOLĀ 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Lai celtu konkurētspēju un piesaistītu skolēnus Lubānas vidusskolai, Ħemot vērā 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (17.10.2012., protokols Nr.10, 7.§) 
lēmumu, Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas 05.11.2012, 1-12/16 
iesniegumu (Reă.06.11.2012., Nr.1-13/87), kā arī Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas 23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.7, 5.§) lēmumu, Finanšu komitejas 
23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.8, 3.§, 4.p.) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Māris Valainis, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Nodrošināt autoapmācības B kategorijas kursu Lubānas vidusskolas 10. – 

12.klašu sekmīgajiem audzēkĦiem sākot ar 2013.gada janvāri, no pašvaldības 
budžeta sedzot izdevumus par teorijas apgūšanu un obligāto braukšanas 
stundu apmaksu. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam izstrādāt kārtību 
autoapmācības B kategorijas kursu Lubānas vidusskolā ieviešanai līdz 
2013.gada 15.janvārim.  

 
Plkst.16,30 deputāts Māris Valainis beidz darbu domes sēdē. 

 
5.§ 

PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 
30.JŪLIJA (PROTOKOLS Nr.8, 7.§) SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.11 

„LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Saistošie noteikumi “Lubānas novada pašvaldības nolikums” tiek izdoti, saskaĦā ar 
likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.punktu un 24.pantu.  
Sakarā ar vairākiem iepriekš pieĦemtiem domes lēmumiem par izmaiĦām nolikuma 
„Nolikums par darba samaksa kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 
pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”, par jaunas pastāvīgi darbojošās 
komisijas izveidošanu (31.03.2012., Protokols Nr.4, 15.§), kā arī dažiem 
precizējumiem tekstā, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 
23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.7, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 „Lubānas novada 
pašvaldības nolikums””. 

2. SaskaĦā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību: 
2.1. saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 „Lubānas novada 
pašvaldības nolikums”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniski un rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijai atzinuma saĦemšanai; 

2.2. pēc atzinuma saĦemšanas saistošos noteikumus publicēt novada 
pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas ZiĦas” un ar tiem var 
iepazīties Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas 
novadā. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 
(Pielikumā Nr.1 – Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības 
nolikums”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.) 
 

6.§ 
PAR IESNIEGUMIEM 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 

1. 
Izskata Carnikavas novada domes 14.11.2012, vēstuli Nr. CND/N/2811 ar  
aicinājumu atbalstīt dzejnieka Ojāra Vācieša piemiĦas vietas izveidi. Iesniegumā 
uzsvērts, ka “sakārtotā kapavieta un izveidotais piemineklis bagātinās Latvijas 
kultūrvides ainavu, kā arī kĜūs par vietu, kur interesentiem, tajā skaitā arī Latvijas 
skolu jaunatnei pieminēt Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša nozīmīgo devumu latviešu 
literatūrā”. 
Finanšu komiteja, vērtējot pašvaldības finanšu nepieciešamību pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai 2013.gadā, neatbalsta šo iesniegumu. ĥemot vērā Finanšu komitejas 
23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.8, 3.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Neparedzēt finansējumu 2013.gada budžetā Ojāra Vācieša  piemiĦas vietas 
izveidei Carnikavas novadā. 
 

2. 
Izskata Janas Novikas 2012.gada 12.novembra iesniegumu, (Reă. 16.11.2012, Nr.1-
22/203) par izdevumu segšanu dalībai LNT šovā “Dziedošās ăimenes” 2012.gada 7. 
un 11.novembrī. Iesniegumam pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti – 
samaksas čeki par summu Ls 68,53. ĥemot vērā Finanšu komitejas 23.11.2012. sēdes 
(Protokols Nr.8, 3.§, 2.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
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Segt Janai Novikai ceĜa izdevumus dalībai LNT šovā “Dziedošās ăimenes” 
2012.gada 7. un 11. novembrī par summu Ls 68,53 (sešdesmit astoĦi lati, 53 
santīmi) no 2012.gada budžeta nesadalītajiem līdzekĜiem.  

3. 
Izskata Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaĜas vadītājas M.Kotānes iesniegumu 
par papildus finansējuma nepieciešamību Ls 200 apmērā dāvanu karšu apmaksai  
jaundzimušo bērnu vecākiem. Ar izpilddirektora 03.02.2012. rīkojumu Nr.4v 
pašvaldībā ir apstiprināta kārtība “Par dāvanas piešėiršanu jaundzimuša bērna 
vecākiem Lubānas novada pašvaldībā”. 2012.gada budžetā plānotais finansējums šim 
mērėim Ls 300  jau izlietots š.g. deviĦos mēnešos, izsniedzot 15 dāvanu kartes. 
Oktobrī, novembrī, decembrī paredzēts izsniegt  vēl 10 dāvanu kartes, kas sastāda Ls 
200.  ĥemot vērā Finanšu komitejas 23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.8, 3.§, 3.p.) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Piešėirt Ls 200 (divi simti latu) dāvanu karšu iegādei jaundzimušo bērnu 
vecākiem no 2012.gada budžeta nesadalītajiem līdzekĜiem.  

 
7.§ 

PAR DEBITORU PARĀDA ATZĪŠANU PAR BEZCERĪGU UN IZSLĒGŠANU 
NO ZEMBILANCES 

(ZiĦo: I.Logina) 
 

SaskaĦā ar Lubānas pilsētas domes grāmatvedības uzskaites datiem 2005.gada 
29.decembrī (domes sēdes protokols Nr.15, 8.§) atzīti par bezcerīgiem un iekĜauti 
zembilancē šādi nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu parādi:                 
       Edvīns Mednis (miris 11.02.1998.), Ls 26,72; 
       Eduards Trokša (miris 18.08.1997.), Ls 28,89; 
       Maija Cīrule (mirusi 03.05.2004.), Ls 25,75; 
        Kopā:      Ls 81,36. 
 
Sakarā ar budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas politikas maiĦu, 
bezcerīgie debitoru parādi izslēdzami no uzskaites vai pārkvalificējami par 
atgūstamiem un atjaunojami debitoru sastāvā un tiem izveidojami uzkrājumi. 
Sakarā ar nekustamā īpašuma nodokĜu parādnieku nāvi un pamatojoties uz likuma 
„Par nodokĜiem un nodevām” 25.panta 1.daĜu, kas nosaka, ka „Valsts budžetā pilnīgi 
vai daĜēji ieskaitāmo nodokĜu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 
soda naudas dzēš Valsts ieĦēmumu dienests šādos gadījumos:  
. . .  
3) fiziskajai personai — nodokĜu maksātājam — viĦa nāves gadījumā, ja nav 
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokĜu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda 
naudas, nokavējuma naudas; un 3.daĜu, kas nosaka, ka „Pašvaldību budžetos 
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokĜa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma 
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daĜā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 
pašvaldības.........”., kā arī Ħemot vērā Finanšu komitejas 23.11.2012., sēdes 
(Protokols Nr.8, 1.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
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n o l e m j : 
izslēgt no zembilances uzskaites šādus bezcerīgos nekustamā īpašuma nodokĜa 
debitoru parādus:  
            Edvīns Mednis - Ls 26,72 (divdesmit seši lati, 72 santīmi); 
            Eduards Trokša - Ls 28,89 (divdesmit astoĦi lati, 89 santīmi); 
            Maija Cīrule - Ls 25,75 (divdesmit pieci lati, 75 santīmi), 
par kopējo summu Ls 81,36 (astoĦdesmit viens lats, 36 santīmi). 

 
8.§ 

PAR NAUDAS BALVU PIEŠĖIRŠANU PAŠVALDĪBAS AMATPERSONĀM UN 
DARBINIEKIEM 

 (ZiĦo: I.Logina, T.Salenieks) 
 
Sakarā ar finanšu un ekonomisko krīzi valstī, 2009.gadā tika veikta darbinieku 
atalgojuma samazināšana vidēji par 20 procentiem un vairākām nodarbināto 
kategorijām atalgojuma noteikšana minimālās darba algas līmenī. Turpmākajos gados 
veicot taupības pasākumus un palielinoties pašvaldības budžeta ieĦēmumiem, 
izveidojās līdzekĜu uzkrājums. 
ĥemot vērā darbinieku ieguldījumu pašvaldības budžeta sabalansēšanā un izvērtējot 
pašreizējās finansiālās iespējas, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daĜas nosacījumiem: ”Valsts 
vai pašvaldības institūcija tai piešėirto finanšu līdzekĜu ietvaros iekšējos normatīvajos 
aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos 
amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus 
pasākumus: 5) naudas balvu ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas 
apmērā sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai 
svarīgu notikumu (sasniegumu), Ħemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu 
attiecīgās institūcijas mērėu sasniegšanā”, kā arī Ħemot vērā Finanšu komitejas 
23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.8, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Par ieguldījumu pašvaldības finanšu situācijas stabilizēšanā un budžeta 

sabalansēšanā, katrai pašvaldības amatpersonai un darbiniekam piešėirt 
vienreizēju naudas balvu Ls 75 (septiĦdesmit piecu latu) apmērā. 

2. Amatpersonām un darbiniekiem, kuri nodarbināti vairākās pašvaldības 
iestādēs vai kuri vienlaicīgi pilda deputāta pienākumus, piešėirt vienu 
naudas balvu.  

3. Naudas balvu izmaksai piešėirt papildus finansējumu LVL 16 846 
(sešpadsmit tūkstoši astoĦi simti četrdesmit sešus latus) no iedzīvotāju 
ienākuma nodokĜa 2012.gada plāna pārpildes. 

4. Ieteikt SIA “Lubānas KP” valdes loceklim Ilgvaram Ivanovam finanšu 
iespēju robežās piešėirt naudas balvas iestādes darbiniekiem. 
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9.§ 
PAR MĒRĖDOTĀCIJAS SADALI TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVU 

VADĪTĀJU ATLĪDZĪBAI 
(ZiĦo: I.Logina, T.Salenieks) 

 
Valsts budžeta mērėdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 
samaksai sadales principu noteikšanai ar 2012.gada 25.oktobra domes lēmumu 
(Protokols Nr.12, 4.§) tika izveidota komisija. Par komisijas priekšlikumiem informē 
domes priekšsēdētājs, sēdes vadītājs T.Salenieks un norāda, ka izvērtējot kolektīvu 
vadītāju darbu, jāĦem vērā kolektīva darbības kvalitāte. Risinās debates par deju 
kolektīvu piederības statusu. 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.09.2012. noteikumiem Nr. 629 „Kārtība, kādā 
tiek aprēėināta un sadalīta valsts budžeta mērėdotācija pašvaldību tautas mākslas 
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2012.gadā”, kā arī Finanšu komitejas 23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.8, 
5.§ ) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – 
3 balsis (Līga Špune, Anita Slucka, Inese Lībere), 

n o l e m j : 
Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai par 
2012.gada oktobra, novembra un decembra mēnešiem piešėirtās mērėdotācijas 
LVL 2 825 (divi tūkstoši astoĦi simti divdesmit pieci lati) sadalījumu: 

- kolektīvu vadītājiem, kas sagatavo repertuāru kārtējiem Vispārējiem 
latviešu dziesmu un deju svētkiem LVL 125,55 (viens simts divdesmit 
pieci lati, 55 santīmi) atlīdzība mēnesī. 

- kolektīvu, kuri saskaĦā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par 
svētku dalībniekiem, vadītājiem LVL 62,77 (sešdesmit divi lati, 77 
santīmi) atlīdzība mēnesī. 

(Pielikumā Nr.2 – Aprēėins uz 1 lapas.) 
 

10.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2012.GADA BUDŽETĀ 

 (ZiĦo: I.Logina) 
 
Sakarā ar valsts budžeta maksājumu saĦemšanu, papildus līdzekĜu nepieciešamību 
atsevišėām pašvaldības iestādēm un organizētiem pasākumiem, kā arī nepieciešamību 
veikt grozījumus iestāžu izdevumu tāmes atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 
kodiem, kā arī Ħemot vērā Finanšu komitejas 23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.8, 4.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
2012.gada pašvaldības budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 
“Grozījumi Lubānas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2 “Par 2012.gada pašvaldības budžetu””. 
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2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
2.1. Saistošos noteikumus Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2012.gada 
pašvaldības budžetu”” triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai zināšanai; 
2.2. Saistošie noteikumi Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2012.gada 
pašvaldības budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(Pielikumā Nr.3 – Saistošie noteikumi Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2012.gada pašvaldības 
budžetu”” uz 2 lapām.) 

 
11.§ 

PAR KREDITORU PARĀDU SAISTĪBU DZĒŠANU 
(ZiĦo: I.Logina) 

 
SaskaĦā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem ir izveidojušās kreditoru 
saistības pret mirušām personām par Lubānas novada sociālā dienesta Lubānas 
veselības un sociālās aprūpes centra pakalpojumiem. ĥemot vērā Finanšu komitejas 
23.11.2012. sēdes (Protokols Nr.8, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
Izslēgt no kreditoru sastāva un iekĜaut Lubānas novada sociālā dienesta 
ieĦēmumos mirušo personu pārmaksas par Lubānas veselības un sociālās 
aprūpes centra pakalpojumiem Ls 184,40 (viens simts astoĦdesmit četri lati, 40 
santīmi) apmērā, t.sk.: 
Ilgonis KrēsliĦš (miris 09.10.2010.) -  Ls 33,02 (trīsdesmit trīs lati, 02   
                                                                                        santīmi); 
Jānis Zvīdris (miris 18.06.2011.) -       Ls 7,24 (septiĦi lati, 24 santīmi); 
Vladislavs Pumpišs (miris 28.06.2011.) -  Ls 11,20 (vienpadsmit lati, 20 santīmi); 
Rita Retele (mirusi 29.10.2011.) -       Ls 8,40 (astoĦi lati, 40 santīmi); 
BroĦislava Martuževa (mirusi 14.02.2012.) - Ls 98,00 (deviĦdesmit astoĦi lati); 
Helēna Gudrīte (mirusi 12.05.2012.) -  Ls 11,92 (vienpadsmit lati, 92 santīmi); 
Nikolajs Broks (miris 07.09.2012.) -   Ls 14,62 (četrpadsmit lati, 62 santīmi). 
 

12.§ 
PAR NOVADA JAUNIEŠU CENTRA ADMINISTRATORA APSTIPRINĀŠANU 

 (ZiĦo: I.Kraukle) 
 
ĥemot vērā Jauniešu centra administratora vakances konkursa komisijas un Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas sēdes 26.11.2012. (Protokols Nr.11, 2.§) lēmumus, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
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Apstiprināt Lindu POMERI par Lubānas novada jauniešu centra 
administratori. 

 
13.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SADALĪŠANU 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

     
Izskata akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas vadītāja ZiemeĜlatgales mežsaimniecībā, biroja adrese: 
„Mežroze”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, un Mārča Resnā, 
deklarētā dzīvesvieta: KrišjāĦa Barona iela 18-33, Sigulda, Siguldas novads, 
pilnvarotā Gunāra Vigupa 2012.gada 23.novembra iesniegumu Nr.4.1-
1.2_09k0_150_12_1406 (Reă. Nr.1-11/23) par nekustamā īpašuma „KĜaviĦi”,  
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu divos atsevišėos īpašumos, nosaukumu 
piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības 
domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, saskaĦā ar akciju 
sabiedrības „Latvijas valsts meži” Nekustamie īpašumi nekustamo īpašumu 
apsaimniekošanas vadītāja ZiemeĜlatgales mežsaimniecībā Gunāra Vigupa 
iesniegumu, pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 11.p., 
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.p., 15.p., 
saskaĦā ar 2006.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un 
maiĦas kārtība” 16.p., 17.p. un 18.p., Ħemot vērā Lubānas novada Indrānu pagasta 
teritorijas plānojumu,  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. sadalīt nekustamo īpašumu „KĜaviĦi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

kadastra numurs īpašumam: 7058-009-0012, divos atsevišėos īpašumos: 
jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-009-0013, platība – 13,1 ha, atdalītajam zemesgabalam 
piešėirt nosaukumu: „AizkĜaviĦi”, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); 

2. paliekošajam nekustamajam īpašumam mainīt nosaukumu no „KĜaviĦi” uz 
„JaunkĜaviĦi”, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7058-009-0012, platība 
– 35,2 ha, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101). 

(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums, G.Vigupa iesniegums, pilnvaras kopija uz 3 
lapām.) 

14.§ 
PAR APSTRĪDĒTU SOCIĀLĀ DIENESTA LĒMUMU 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
 

2012.gada 12.novembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība) 
saĦēma Lubānas novada sociālā dienesta direktores vēstuli (Reă.1-23/180), kurā 
nosūtīts Dzidras Bisenieces, Lubānas novada pašvaldībai adresēts, iesniegums 
(saĦemts Lubānas novada sociālajā dienestā 2012.gada 30.oktobrī), kurā lūdz 
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apstrīdēt Lubānas novada sociālā dienesta 2012.gada 29.oktobra lēmumu Nr.742 ar 
kuru Dz.Biseniecei atteikts piešėirt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai, jo 
ienākumi, vidēji mēnesī, pārsniedz LVL 150. Noklausījusies un izvērtējusi I.Bodža 
sniegto informāciju, Ħemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas 
sniegto viedokli, pamatojoties uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums” 5.panta pirmo daĜu, 2011.gada 27.janvāra Lubānas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” 291 punktu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Ilze 
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Juris 
Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j : 
1. Atzīt Lubānas novada sociālā dienesta 2012.gada 29.oktobra lēmumu 

Nr. 742 par pamatotu un atbilstošu tiesību normām; 
2. Dzidras Bisenieces, personas kods: xxx, dzīvojošas Skolas iela 4-17, 

Lubāna, Lubānas novads, prasību noraidīt. 
(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 
 
Sēdi slēdz plkst. 18,30.  
 
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:                                Tālis Salenieks 
 
Sēdes protokolists:                                                                                    Diāna Krieva 
 
Parakstīts __________________________________________ 
 


