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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 
2013.gada 27.jūnijā                                                                  Nr. 9 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Guntis KLIKUČS, 
                           LANA KUNCE, 
                           AIGARS NOVIKS, 
                           Mārīte KOTĀNE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Līga ŠPUNE, 
                           Rudīte KOLĀTE. 
                          
Administrācija: Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības juriskonsults; 
                          Ingrīda LOGINA, pašvaldības galvenā grāmatvede; 
                          Ligita PĒTERSONE, pašvaldības laikraksta „Lubānas ZiĦas”                            
                                                              redaktore; 
                          Egils RĒVELIS, pašvaldības attīstības daĜas vadītājs. 
 
     Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un ierosina papildināt 
izsludināto domes sēdes darba kārtību ar 15.jautājumu „Par domes priekšsēdētāja TāĜa 
Salenieka ikgadējo atvaĜinājumu”.  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
IekĜaut izsludinātajā darba kārtībā 15.jautājumu un apstiprināt darba kārtību:   
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par saistošajiem noteikumiem „Lubānas novada pašvaldības nolikums”. 
3. Par Finanšu un attīstības komitejas nolikumu. 
4. Par Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas nolikumu. 
5. Par sadarbības līgumu ar Vidzemes plānošanas reăionu projekta „Jauniešu 

uzĦēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un 
inovatīvas uzĦēmējdarbības attīstības iespējām lauku reăionos”. 

6. Par pašvaldības pārstāvja deleăēšanu dalībai Nacionālā veselības dienesta 
organizētās sadarbības sanāksmēs. 

7. Par remontdarbiem Stacijas ielas krustojumā, Lubānā, Lubānas novadā. 
8. Par siltumsūkĦa maiĦu Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā. 
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9. Par gadījumu darba strādniekiem vasaras sezonai teritorijas uzturēšanas darbos. 
10. Par noslēgtā nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma ar Gunāru 

KārkliĦu nosacījumu maiĦu. 
11. Par grozījumiem 2013.gada budžetā. 
12. Par Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2030.gadam redakcijas 

apstiprināšanu. 
13. Par piedalīšanos Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā 

konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” otrajā kārtā ar projektu „Siltumnīcefektu 
gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”. 

14. Par Annas Voskas iesniegumu dzīvokĜa jautājumā. 
15. Par domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka ikgadējo atvaĜinājumu. 

 
1.§ 

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 
ZiĦo: T.Salenieks, I.Peilāne 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atskaitās par pašvaldības darbību laikā kopš 
pagājušā deputātu sasaukuma pēdējās domes sēdes 2013.gada 30.maijā, informē par  
izpilddirektora Ivara Bodža sagatavoto atskaiti par iepriekšējā domes sēdē pieĦemto 
lēmumu izpildes gaitu un plānotajiem darbiem kā arī par Finanšu un attīstības 
komitejas sēdē skatītajiem jautājumiem, kuri nav iekĜauti domes sēdes darba kārtībā. 
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.) 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta 
Peilāne informē par sēdē skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā neiekĜautajiem 
jautājumiem. 

 
2.§ 

PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „LUBĀNAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

ZiĦo: T.Salenieks, A.KĜaviĦš 
  

Lubānas novada pašvaldības juriskonsults A.KĜaviĦš informē, ka Ħemot vērā plašās 
izmaiĦas līdzšinējā Lubānas novada pašvaldības nolikumā (stājies spēkā 2009.gada 
30.jūlijā), kas saistītas ar domes deputātu skaitliskām izmaiĦām domē, komiteju 
sastāvā un patstāvīgo komiteju skaitā, kā arī Ħemot vērā izmaiĦas likumā „Par 
pašvaldībām”, kas ietekmē nolikuma normu saturu, ir izstrādāti jauni Lubānas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi „Lubānas novada pašvaldības nolikums”. 
Deputāte L.Špune ierosina veikt izmaiĦas 27.8.1., 27.8.2., 27.8.3., 27.8.4., 27.8.9., 
27.8.10.p.  izslēdzot vārdu „par...”. 
ĥemot vērā ieteiktos grozījumus, Finanšu un attīstības komitejas 19.06.2013. 
(Protokols Nr.1, 2.§) un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
20.06.2013. (Protokols Nr.1, 2.§) lēmumus, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 21.punktu un 24.pantu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
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1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 
„Lubānas novada pašvaldības nolikums”. 

2. Atzīt par spēkā neesošiem 2009.gada 30.jūlija Lubānas novada saistošos 
noteikumus Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”. 

3. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības 
ministrijai saskaĦošanai. 

(2.pielikums – Saistošie noteikumi Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums” un 
saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz 7 lapām.) 

 
3.§ 

PAR FINANŠU UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS NOLIKUMU 
ZiĦo: T.Salenieks, A.KĜaviĦš 

 
Lubānas novada pašvaldības juriskonsults A.KĜaviĦš informē, ka Ħemot vērā izmaiĦas 
Lubānas novada domes patstāvīgo komiteju locekĜu sastāvā, kā arī izmaiĦas komiteju 
skaitā un komiteju kompetenču sadalījumā, kā arī izmaiĦas likumā „Par 
pašvaldībām”, kas ietekmē nolikuma normu saturu, ir izstrādāts jauns Finanšu un 
attīstības komitejas nolikums. 

Deputāte M.Kotāne ierosina veikt izmaiĦas 4.12.p. un izslēgt vārdus „.... (Darba 
samaksas un materiālās stimulēšanas nolikumu).” 

ĥemot vērā ieteikto grozījumu, Finanšu un attīstības komitejas 19.06.2013. (Protokols 
Nr.1, 3.§) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daĜu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada domes „Finanšu un attīstības komitejas nolikumu”. 
(3. pielikums – Nolikums Nr.2 „Finanšu un attīstības komitejas nolikums” uz 1 
lapas.) 

 
4.§ 

PAR SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU 
KOMITEJAS NOLIKUMU 
ZiĦo: T.Salenieks, A.KĜaviĦš 

 
Lubānas novada pašvaldības juriskonsults A.KĜaviĦš informē, ka Ħemot vērā izmaiĦas 
Lubānas novada domes patstāvīgo komiteju locekĜu sastāvā, kā arī izmaiĦas komiteju 
skaitā un komiteju kompetenču sadalījumā, kā arī izmaiĦas likumā „Par 
pašvaldībām”, kas ietekmē nolikuma normu saturu ir izstrādāts jauns Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas nolikums. 

Deputāte M.Kotāne ierosina veikt izmaiĦas 4.12.p. un izslēgt vārdus „....Darba 
samaksas un materiālās stimulēšanas nolikumu.” 

ĥemot vērā ieteikto grozījumu, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas 20.06.2013. (Protokols Nr.1, 3.§) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 61.panta trešo daĜu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
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n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada domes „Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas nolikumu”. 
(4. pielikums – Nolikums Nr.3 „Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas nolikums” uz 2 lapām.) 

 
5.§ 

PAR SADARBĪBAS LĪGUMU AR VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĂIONU 
PROJEKTA „JAUNIEŠU UZĥĒMĒJSPĒJAS UN DIALOGA VEICINĀŠANA 

PAR VIDEI DRAUDZĪGAS, ILGTSPĒJĪGAS UN INOVATĪVAS 
UZĥĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM LAUKU REĂIONOS” 

ZiĦo: T.Salenieks 
 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē par saĦemto Vidzemes Plānošanas Reăiona 
10.06.2013., Nr.1-35.24/306 (Reă.13.06.2013., Nr.1-12/219) vēstuli par sadarbības 
līguma un rēėina nosūtīšanu un jau sagatavoto Sadarbības līgumu Nr.1-26.24/112, 
10.06.2013. starp Vidzemes plānošanas reăionu, Reă.Nr.90002180246, juridiskā 
adrese: J.Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, un Lubānas novada 
pašvaldību un Lindas Pomeres 20.06.2013. iesniegumu (Reă.Nr.1-13/73) ar lūgumu 
deleăēt dalībai augstāk minētajā projektā. Līguma būtība ir vienošanās par sadarbību 
ES programmas „Jaunatne darbībā” projekta „jauniešu uzĦēmējspējas un dialoga 
veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzĦēmējdarbības attīstības 
iespējām lauku reăionos” ietvaros. Līguma 1.4.p. nosaka, ka „Pašvaldība deleăē šos 
sava novada jauniešus piedalīties Projekta aktivitātēs un pasākumos: Lindu Pomeri” 
un 1.5.p. nosaka, ka „Par 1 (viena) jaunieša dalību Projektā Pašvaldība maksā 
Projekta līdzfinansējumu 65,- Ls saskaĦā ar Reăiona rēėinu.”.  
ĥemot vērā iepriekš minēto un Finanšu un attīstības komitejas 19.06.2013. (Protokols 
Nr.1, 4.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Slēgt līgumu ar Vidzemes plānošanas reăionu par sadarbību ES programmas 

„Jaunatne darbībā” projekta „Jauniešu uzĦēmējspējas un dialoga 
veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzĦēmējdarbības 
attīstības iespējām lauku reăionos” ietvaros. 

2. IekĜaut 2013.gada pašvaldības apstiprinātā budžeta grozījumos Ls 65 
(sešdesmit piecus latus) pašvaldības līdzfinansējumu viena jaunieša dalībai 
ES programmas „Jaunatne darbībā” projekta „Jauniešu uzĦēmējspējas un 
dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas 
uzĦēmējdarbības attīstības iespējām lauku reăionos” ietvaros. 

3. Deleăēt Lubānas novada jaunatnes lietu speciālisti Lindu Pomeri piedalīties 
projektā. 

(Sadarbības līguma kopija atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi 
glabājamā Lietā „Finanšu un attīstības komitejas protokoli”, Protokols Nr.1, 
2013.gads.) 
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6.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJA DELEĂĒŠANU DALĪBAI NACIONĀLĀ 
VESELĪBAS DIENESTA ORGANIZĒTAJĀS SADARBĪBAS SANĀKSMĒS 

ZiĦo: T.Salenieks 
 

Noklausās domes priekšsēdētāja T.Salenieka ziĦojumu par LR Veselības ministrijas 
Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaĜas, Juridiskā adrese: Pils iela 6, 
Smiltene, LV-4729 19.06.2013. vēstuli Nr.14.1-4/339 (Reă.21.06.2012., Nr.1-12/234) 
par pārstāvja deleăēšanu dalībai sadarbības sanāksmēs.  
ĥemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas 20.06.2013. (Protokols Nr.1, 4.§, 2.p.) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Deleăēt Lubānas novada Sociālā dienesta direktori Inesi Līberi pārstāvēt 
Lubānas novada pašvaldību Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaĜas 
sadarbības sanāksmēs un reizi ceturksnī sniegt pārskatu par skatītajiem 
jautājumiem Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. 

 
 

7.§ 
PAR REMONTDARBIEM STACIJAS IELAS KRUSTOJUMĀ, LUBĀNĀ, 

LUBĀNAS NOVADĀ 
ZiĦo: T.Salenieks 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks iepazīstina domes deputātus ar sagatavoto jauno 
tāmi Stacijas ielas krustojuma, Lubānā, Lubānas novadā, remontdarbiem. 
Kontroltāme šiem darbiem tika sastādīta 2013.gada janvārī un pašvaldības budžetā 
šim mērėim tika paredzēti Ls 5 681, 07. Vasaras sezonā precizējot veicamos darbus  
tika secināts, ka izdevumi pārsniegs plānoto par Ls 1200. Jaunā objekta sakārtošanas 
tāme sastāda Ls 6 941,65. 
ĥemot vērā sniegto informāciju, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 19.06.2013. 
(Protokols Nr.1, 5.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Stacijas ielas krustojuma, Lubānā, Lubānas novadā, remontdarbu 
tāmi Ls 6 941,65 (seši tūkstoši deviĦi simti četrdesmit viens lats, 65 santīmi) 
apmērā un iztrūkstošos līdzekĜus iekĜaut budžeta grozījumos.  

(14.01.2013. un 14.06.2013. tāmes atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 
pastāvīgi glabājamā Lietā „Finanšu un attīstības komitejas protokoli”, Protokols 
Nr.1, 2013.gads.) 
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8. § 
PAR SILTUMSŪKĥA MAIĥU TILTA IELĀ 5, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ 
ZiĦo: T.Salenieks 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē par nepieciešamību sakārtot siltumapgādes 
sistēmu Tilta ielā 5, Lubānā, ēkā, kurā ir izvietojusies Lubānas Mākslas skola. 
Pagājušajā apkures sezonā ir vairākkārt risinātas tehniskas siltumsūkĦa problēmas. 
Nepieciešamais finansējums jauna sūkĦa uzstādīšanai ir aptuveni Ls 7000. 
ĥemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokĜus par šāda apkures veida 
lietderību, Finanšu un attīstības komitejas 19.06.2013. (Protokols Nr.1, 8.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Izsludināt publisko iepirkumu siltumsūkĦa iegādei pašvaldības ēkai Tilta ielā 

5, Lubānā, Lubānas novadā. ĥemot vērā publiskā iepirkuma rezultātus un 
piedāvāto līguma cenu skatīt jautājumu par līguma slēgšanu. 

2. Atbildīgā persona pašvaldības attīstības daĜas vadītājs Egils Rēvelis. 

 
9.§ 

PAR GADĪJUMU DARBA STRĀDNIEKIEM VASARAS SEZONAI 
TERITORIJAS UZTURĒŠANAS DARBOS 

ZiĦo: T.Salenieks, I.Logina 
 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē, ka pašvaldībai trūkst resursu un ir 
nepieciešams risināt jautājumu par darbaspēka piesaisti teritorijas uzturēšanas 
darbiem vasaras sezonā, darba līgumus noslēdzot ar diviem darbiniekiem līdz 
septembra mēnesim. Ja būs nepieciešams tad darba līgumus būs iespējams pagarināt. 
Veicamais darbs sevī ietver ne tikai teritorijas sakopšanas darbus, bet arī 
remontdarbus telpās, piemēram, Lubānas Mākslas skolā. 
Pašvaldības galvenā grāmatvede I.Logina sniedz informāciju par darba samaksu.  
ĥemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokĜus, Finanšu un attīstības 
komitejas 19.06.2013. (Protokols Nr.1, 9.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Noslēgt darba līgumus uz noteiktu laiku ar diviem darbiniekiem līdz 2013.gada 
31.augustam teritorijas uzturēšanas darbos, nosakot darba algu Ls 210 (divi 
simti desmit lati) mēnesī. 

 
10.§ 

PAR NOSLĒGTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA – PĀRDEVUMA 
LĪGUMA AR GUNĀRU KĀRKLIĥU NOSACĪJUMU MAIĥU 

ZiĦo: T.Salenieks 
 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks iepazīstina ar Gunāra KārkliĦa 03.06.2013. 
iesniegumu (Reă.Nr.1-22/68), kurā viĦš lūdz ar viĦu noslēgtā pašvaldības nekustamā 
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īpašuma pirkuma – pārdevuma nomaksas grafika (nosacījumu) maiĦu. G.KārkliĦš 
savā iesniegumā lūdz mainīt dzīvokĜa nomaksas termiĦu, to pagarinot. 
ĥemot vērā pieejamo informāciju, deputātu izteiktos viedokĜus, Finanšu un attīstības 
komitejas 19.06.2013. (Protokols Nr.1, 10.§) lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta 1.daĜas 2.punktu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Mainīt nekustamā īpašuma pirkuma maksājumu grafiku Gunāram KārkliĦam 
to pagarinot līdz 2015.gada 30.martam.  

(5.pielikums – Nekustamā īpašuma pirkuma maksājumu grafiks uz 1 lapas.) 
 

11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA BUDŽETĀ 

ZiĦo: I.Logina, T.Salenieks 
 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē par saĦemtajiem iesniegumiem no: 
1. Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores L.Kunces, 18.06.2013., Nr.1-16/12 

(Reă.Nr.1-13/67) par projekta NORDPLUS faktiskajām izmaksām ar lūgumu 
mainīt sākotnējo projekta izmaksu plānu atbilstoši faktiskai izpildei, palielinot 
izdevumus komandējuma atmaksai pozīcijā par Ls 603, materiālu iegādei par Ls 
471 un samazinot izdevumu plānu pakalpojumu atmaksai pozīcijā par Ls 1074;  

2. Lubānas novada vēsturisko liecību izstāžu zāles vadītāja Aigara Novika 
18.06.2013. iesniegumu (Reă.Nr.1-13/68) par izdevumiem semināriem un mācību 
braucieniem, kuri nav paredzēti 2013.gada budžetā – kopējais finansējums Ls 218, 
t.sk. Ls 16 dienas naudas, Ls 150 dalības maksas, Ls 52 ceĜa izdevumi; 

3. Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciālistes Ilzes Kraukles 
18.06.2013. iesniegumu (Reă.Nr.1-13/69) par papildus līdzekĜu iešėiršanu XXV 
Dziesmu un XV Deju svētku izmaksām Lubānas novada pašdarbības kolektīviem 
papildus Ls 410,00 pie Ls 6259,60, jo starpību viedo samaksa par naktsmītnēm un 
ēdināšanu Lubānas novada kolektīvu vadītājiem, pavadošajām personām un 
organizatoriem, par kuriem nemaksā Latvijas Nacionālais kultūras centrs. 

Sakarā ar papildus līdzekĜu pieprasījumiem iestādēm un pasākumiem, kā arī 
nepieciešamo papildus finansējumu pavasara plūdu seku novēršanai un 
nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko 
kategoriju klasifikācijas kodiem, Ħemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos 
viedokĜus, Finanšu un attīstības komitejas 19.06.2013. (Protokols Nr.1, 6.§ un 11.§) 
lēmumus,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 
“Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
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2.1. Saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada 
pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai 
zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.9 “Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(6.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.9 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.) 

 
12.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĂIJAS 
2013.-2030.GADAM REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANU 

ZiĦo: E.Rēvelis 
 
Pašvaldības attīstības daĜas vadītājs E.Rēvelis ziĦo par Lubānas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēăijas 2013.-2030.gadam gala redakcijas dokumentācijas izstrādi uz 
esošo brīdi. Ir saĦemts pozitīvs atzinums no Vidzemes plānošanas reăiona. Vidzemes 
plānošanas reăions ir vērsis uzmanību uz astoĦām neprecizitātēm, kuras vēlams 
novērst. Neprecizitātes jau ir novērstas. Šobrīd ir aktuāls jautājums par „zaĜā novada” 
zonējumu kartogrāfiskajā materiālā.  
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2. 
punktu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.06.2013. (Protokols Nr.1, 1.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2030.gadam 
gala redakciju. 

(7.pielikumā – Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2030.gadam 
gala redakcija CDR formā.) 

 
13.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS KLIMATA PĀRMAIĥU FINANŠU INSTRUMENTA 
FINANSĒTO PROJEKTU ATKLĀTĀ KONKURSA „SILTUMNĪCEFEKTU 

GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PAŠVALDĪBU PUBLISKO TERITORIJU 
APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ” OTRAJĀ KĀRTĀ AR PROJEKTU 

„SILTUMNĪCEFEKTU GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA LUBĀNAS 
NOVADA PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA 

INFRASTRUKTŪRĀ” 
ZiĦo: E.Rēvelis 

 
Pašvaldības attīstības daĜas vadītājs E.Rēvelis informē par iespēju piedalīties Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas organizētā Klimata pārmaiĦu finanšu 
instrumenta atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana 
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pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” otrās kārtas ietvaros par 
projekta kopējām attiecināmām izmaksām Ls 32 176, 73 (trīsdesmit divi tūkstoši 
viens simts septiĦdesmit seši lati, 73 santīmi) apmērā, no kuriem pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 10 493,02 (desmit tūkstoši četri simti deviĦdesmit trīs lati, 02 
santīmi) apmērā. 
ĥemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokĜus, Finanšu un attīstības 
komitejas 19.06.2013. (Protokols Nr.1, 12.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Iesniegt projektu „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas 

novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Vides aizsardzības 
un reăionālās attīstības ministrijas organizētā Klimata pārmaiĦu finanšu 
instrumenta atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 
otrās kārtas ietvaros par projekta kopējām attiecināmām izmaksām Ls 
32 176,73 (trīsdesmit divi tūkstoši viens simts septiĦdesmit seši lati, 73 
santīmi) un pašvaldības līdzfinansējumu Ls 10 493,02 (desmit tūkstoši četri 
simti deviĦdesmit trīs lati, 02 santīmi) apmērā, no kuriem: 
- Ls 9653,03 (deviĦi tūkstoši seši simti piecdesmit trīs lati, 03 santīmi) 

apmērā līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai; 
- Ls 840 (astoĦi simti četrdesmit lati) apmērā līdzfinansējums 

neattiecināmo izmaksu segšanai. 
2. Līdzfinansējumu 10 493,02 (desmit tūkstoši četri simti deviĦdesmit trīs lati, 

02 santīmi) nodrošināt no pašvaldības 2013.gada budžeta. 
3. Par atbildīgo projekta ieviešanai noteikt pašvaldības attīstības daĜas vadītāju 

Egilu Rēveli. 
 

14.§ 
PAR ANNAS VOSKAS IESNIEGUMU DZĪVOKěA JAUTĀJUMĀ 

ZiĦo: I.Peilāne, T.Salenieks 
 

Domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja I.Peilāne iepazīstina ar Annas Voskas 14.06.2013. 
iesniegumu (Reă.19.06.2013., Nr.1-22/72) par atbalstu dzīvokĜa jautājumā. A.Voska 
vēlas mainīt dzīvojamo platību no ēkas otrā stāva „Morozā” 5, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, uz tās pašas ēkas pirmo stāvu sakarā ar veselības problēmām. Ir 
grūti uzkāpt pa kāpnēm uz otro stāvu. Ar šādu lūgumu persona pašvaldībā griežas 
atkārtoti. 

Izvērtējot pieejamo informāciju, uzklausot deputātu viedokĜus, domes priekšsēdētājs 
T.Salenieks noraida sagatavoto lēmuma projektu un izvirza balsošanai divus jaunus 
lēmuma projektus: 

Pirmais lēmuma projekts - „Piešėirt dzīvokli ēkas pirmajā stāvā „Morozā”, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, Annai Voskai apmaiĦā pret šobrīd īrēto dzīvokli 
„Moroza”5, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar noteikumu pilnībā nosegt esošo īres  
maksājuma parādu.” 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Nepiešėirt dzīvokli ēkas pirmajā stāvā „Morozā”, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, Annai Voskai apmaiĦā pret šobrīd īrēto dzīvokli „Moroza”5, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, ar noteikumu pilnībā nosegt esošo īres maksājuma 
parādu. 

Piedāvātais lēmuma projekts netiek apstiprināts. 
 
Uz balsošanu tiek izvirzīts otrais lēmuma projekts - „Atlikt jautājuma izskatīšanu par 
dzīvokĜa piešėiršanu Annai Voskai līdz pilnīgai īres parāda nomaksai par esošo 
dzīvokli „Moroza” 5, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.” 
 
ĥemot vērā sniegto informāciju, deputātu izteiktos viedokĜus, Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas 20.06.2013. (Protokols Nr.1, 5.§, 1.p.) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Atlikt jautājuma izskatīšanu par dzīvokĜa piešėiršanu Annai Voskai līdz pilnīgai 
īres parāda nomaksai par esošo dzīvokli „Moroza” 5, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā. 

Piedāvātais otrais lēmuma projekts tiek apstiprināts. 
 

 
15.§ 

PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TĀěA SALENIEKA IKGADĒJO 
ATVAěINĀJUMU 
ZiĦo: T.Salenieks 

 
Iepazīstas ar domes priekšsēdētāja T.Salenieka 27.06.2013. iesniegumu (Reă.Nr.1-
13/76) par daĜēja ikgadējā atvaĜinājuma piešėiršanu. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce, Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Piešėirt Lubānas novada domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam daĜēju 

ikgadējo atvaĜinājumu 2 (divas) kalendāras nedēĜas sākot no 2013.gada 
8.jūlija līdz 21.jūlijam par nostrādāto laika posmu no 01.08.2012. – 
31.07.2013. SaskaĦā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4 daĜas 8.punktu, 2013.gada 
pašvaldības noteiktā algu fonda ietvaros izmaksāt atvaĜinājuma pabalstu 
25% apmērā no mēnešalgas. 

2. AtvaĜinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības 
kredītiestādēs un Valsts kasē. 
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3. Domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei domes priekšsēdētāja 
atvaĜinājuma laikā noteikt darba samaksu Ls 3,92 (trīs lati, 92 santīmi) 
stundā par nostrādāto laiku. 

 
Sēdi slēdz plkst.16,15. 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                              Tālis Salenieks     
 
Protokolists:                                                                                         Diāna Krieva 
Parakstīts________________________________________ 

 
                              


