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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.decembrī                                                               Nr. 18 

Sēdi atklāj plkst.10.00 
 
Sēdi vada –       domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS 
Protokolē –        kancelejas vadītāja Mārīte Kotāne 
Piedalās –  
Deputāti            Aigars NOVIKS, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Lana KUNCE, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Līga ŠPUNE, 
                           Laila OZOLIĥA, 
                           Guntis KLIKUČS. 
  Administrācija - pašvaldības izpilddirektors Ivars BODŽS;                           
 Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un ierosina papildināt  izsludināto darba 
kārtību ar jautājumiem: 

1. „Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V-70, reă.Nr.GZ-3664 
atsavināšanu”  

2. Par 18.12.2013. biedrības „MEIRĀNIEŠI” iesnieguma izskatīšanu par finanasiālu 
atbalstu EEZ finanšu instrumenta programmas projekta „Inovatīvas starpdisciplināras 
atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā 
sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Lubānas novadā”. 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, 
Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j:n o l e m j:n o l e m j:n o l e m j:        

  Papildināt  izsludināto domes sēdes darba kārtību: 
-  ar jautājumu „Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V-70, 

reă.Nr.GZ-3664 atsavināšanu” Jautājumu izskatīt kā 15.darba kārtības punktu. 
- Par  finansiālu atbalstu  biedrības „MEIRĀNIEŠI” sagatavotam EEZ finanšu 

instrumenta programmas projektam „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu 
programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā sociālās atstumtības 
riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Lubānas novadā”. Jautājumu izskatīt kā 
16.darba kārtības punktu. 

 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pašvaldības darba aktualitātēm 
2. Par projekta „Aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas nodrošināšanai un dažādošanai” 

līdzfinansējumu (biedrības „Aborieši” iesniegums) 
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3. Par finansējuma piešėiršanu novada smagatlētiem dalībai Latvijas čempionātos un 
Latvijas kausa izcīĦas posmos  

4. Par 2009.gada 30.jūlija nolikuma Nr.5 “Nolikums par darba samaksas kārtību un 
sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā “ 1.pielikuma apstiprināšanu  

5. Par debitora parāda  par telpu nomu izslēgšanu no bilances  
6. Par debitora parāda Lubānas Mākslas skolā izslēgšanu no bilances 
7. Par kreditora saistību dzēšanu 
8. Par mērėdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no 

piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 2013.gada decembrī 
9. Par grozījumiem 2013.gada budžetā  
10. Par sociālā dienesta 31.10.2013. lēmuma Nr.7-02/15/13 „Par pakalpojuma „Aprūpe 

mājās” Aldonai Sprūdžai” apstrīdēšanu  
11. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa grozījumiem 
12.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu (Valentīnas Svenčas iesniegums) 
13. Par nosaukuma piešėiršanu nekustamajam īpašumam “Pededzes kanāls” 
14. Par Lubānas vidusskolas iekšējā normatīvā akta „Iekšējās kārtības noteikumi” 

apstiprināšanu 
15. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V-70, reă.Nr.GZ-3664 

atsavināšanu  
16. Par finansiālu atbalstu biedrības „MEIRĀNIEŠI” sagatavotajam EEZ finanšu 

instrumenta programmas projektam „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu 
programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā sociālās atstumtības 
riska mazināšanai  bērniem un jauniešiem Lubānas novadā” 

 
 

1.§ 
Informācija 

T.Salenieks, I.Bodžs, I.Peilāne 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savām decembra aktivitātēm, 

izbraukumiem. Domes priekšsēdētājs ir piedalījies: 
6.decembrī piedalās sanāksmē Balvos par pasākuma „Latviešu pēdas Sibīrijā” norisi 
2014. gadā;  
12.decembrī piedalījās Daugavas upju baseina konsultatīvās padomes sēdē; 
 13.decembrī  Valsts probācijas dienesta Madonas nodaĜas gada atskaites sanāksme. 
17.decembrī dalība Apvienotās VarakĜānu, Cesvaines un Lubānas būvvaldes sanāksmē 
par 2014.gada budžetu; 
18.decembrī LPS domes sēde. Sarunas par 2014.-2020. gadu Eiropas fondu 
finansējumu. Svarīgākā atziĦa, ka  finansējums tiks piešėirts galvenokārt pēc 21+ 9 
(novadi un republikas nozīmes pilsētas)  formulas. Laukiem ES atbalsts paredzēts kā   
subsīdiju programma lauksaimniecībā. 
Izpilddirektors I.Bodžs iepazīstina deputātus ar 2013.g. 28.novembra domes sēdes 
lēmumu izpildes gaitu un aktualitātēm pašvaldības administrācijas darbā. Pārskats par 
2013.gada 28.novembra domes sēdes lēmumu izpildi 1.pielikumā. 

I.Peilāne iepazīstina deputātus ar komitejas sēdes jautājumiem, kas nav iekĜauti domes sēdes 
darba kārtībā. 

1.jautājums.  Sociālā dienesta direktore Inese Lībere ziĦoja par dienesta darbu 2013.gadā. 
Sociālajiem  pabalstiem paredzētajā gada tāmē  ir līdzekĜu ekonomija.  Salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, GMI saĦēmēju skaits ir palielinājies. Ar problēmu ăimenēm, kurās aug bērni, 
ir bijis lielāks darba apjoms. 
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2. jautājums. Tika izskatīta Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta vēstule par  
pārbaudes rezultātā sniegto ieteikumu  izpildi. No 13 ieteikumiem Sociālais dienests ir izpildījis 
8, bet nav izpildījis 5 ieteikumus, par ko pieprasīta nekavējoša atbilde. 

 

 

2.§ 
Par projekta „Aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas nodrošināšanai un dažādošanai” 

līdzfinansējumu 
T.Salenieks 

Izskata biedrības „Aborieši” valdes locekĜa Māra ValaiĦa 09.12.2013. iesniegumu (Reă.Nr.1-
13/146) par atbalstu biedrības projekta „Aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas nodrošināšanai un 
dažādošanai”. Biedrība lūdz atbalstu projekta līdzfinansējumam Ls 1009,30 apmērā, kas ir 10% 
no projekta kopējām izmaksām Ls 10093 apmērā, un plāno iegādāties kanoe laivas, 
velosipēdus, teltis, guĜammaisus, krūmgriezi, motorzāăi ar ekipējumu, automašīnas piekabi. 
 ĥemot vērā 16.12.2013. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
lēmumu (protokols N.7,§4), Finanšu un attīstības komitejas 20.decembra lēmumu 
(prot.Nr.7,2.§), 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars 
Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 
n o l e m j:  

1. Piešėirt līdzfinansējumu biedrības „Aborieši” iesniegtajam projektam „Aprīkojuma 
iegāde aktīvās atpūtas nodrošināšanai un dažādošanai” Ls 1009,30 (viens tūkstotis 
deviĦi lati un30 santīmi) apmērā, kas sastāda 10% no projekta kopējām izmaksām. 

2. Slēgt vienošanos pašvaldībai ar biedrību „Aborieši” savstarpējas sadarbības ietvaros  
piedalīties atsevišėu pasākumu organizēšanā un norisēs. 

 
3. § 

Par finansējuma piešėiršanu Lubānas novada sportistiem cīĦas sporta veidos 
ziĦo T.Salenieks 

Izskata Smagatlētikas un cīĦas kluba Madona, Reă.Nr.40008214250, 21.11.2013. iesniegumu 
par finansējuma piešėiršanu Ls 200 apmērā Lubānas novada sportistu dalības maksām un 
licencēm 2014.gada sezonas sacensībām, tai skaitā  arī ekipējuma iegādei. ĥemot vērā 
16.12.2013. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšlikumu (protokols 
N.7, §6) un Finanšu un attīstības komitejas 20.decembra ieteikumu  (prot.Nr.7,2.§) par prasītā 
finansējuma piešėiršanu,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars 
Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j:  

 Piešėirt finansējumu Ls 145 (viens simts četrdesmit pieci lati) (EUR 206) apmērā 
Smagatlētikas un cīĦas klubam „Madona” Lubānas novada sportistu dalības maksām un 
licencēm.  

    

************    
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4.§ 

Par 2009.gada 30.jūlija  nolikuma Nr.5  “Nolikums par darba samaksas kārtību 
un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā “ 1.pielikuma 

apstiprināšanu  
I.Bodžs 

Pamatojoties uz domes 2013.gada 28.novembra lēmumu (protokols Nr.16, §16) par 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atalgojuma palielināšanu no 2014.gada 1.janvāra 
vidēji par 5%, saskaĦā ar  pašvaldības iestāžu vadītāju sagatavotajiem priekšlikumiem, kas tika 
izskatīti Finanšu un attīstības komitejas 20.decembra sēdē, izteiktajiem papildus  
priekšlikumiem (prot.Nr.7,4.§, 5.§ 1., 2., 3., 4.p),   

    atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, 
Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

 n o l e m j:  

Apstiprināt  2009.gada 30.jūlija  nolikuma Nr. 5 “Nolikums par darba samaksas kārtību 
un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā “ 1.pielikumu – “Lubānas novada domes 
amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”. 

2.pielikumā “Nolikuma par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas 
novada pašvaldībā “ 1.pielikums – “Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”. 

 

5.§ 
Par debitora parāda  par telpu nomu izslēgšanu no bilances 

T.Salenieks 
SaskaĦā ar grāmatvedības uzskaites datiem pašvaldībai ir prasības pret Pēteri 

Čaikovski, p.k.XXXXXX, par telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem „Meirānu stacijā”, 
Meirānos, Indrānu pagastā. Nesamaksātais parāds LVL 164,47 (viens simts sešdesmit četri lati 
47 santīmi) izveidojies laika periodā no 2009.gada 1.decembra līdz 2010.gada 31.decembrim. 
Pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem P.Čaikovskis samaksu nav veicis, bet rakstiskā veidā 
sniedzis atbildi, ka parādu neatzīst, jo pamatojoties uz 01.02.2008.līguma Nr. 5-07.3/26  
2.4.punktu, kurš noteica, ka  „Par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerăiju” Abonents” 
norēėinās ar VAS „Latvijas Pasts”..” laika periodā no 2008.gada 1.februāra līdz 2012.gada 
2.janvārim prasībai par patērēto elektroenerăiju pašvaldībai nav tiesiska pamata, neraugoties 
uz to, ka maksājumi VAS Latvijas Pastam netika veikti. Norēėinu kārtība precizēta 2012.gadā 
(23.04.2012.vienošanās par izmaiĦām 01.02.2008.līgumā par komunālo pakalpojumu 
sniegšanu).  

ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 20.decembra lēmumus (prot.Nr.7, 6.§, 1.p) 
priekšlikumu, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars 
Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j:  

 ĥemot vērā neviennozīmīgi saprotamos 01.02.2008. telpu nomas līguma Nr. 5-07.3/26 
nosacījumus par norēėinu kārtību par patērēto elektroenerăiju, izslēgt no bilances Pētera 
Čaikovska p.k.XXXXXX, parādu Ls 164,47 (viens simts sešdesmit četri lati 47 santīmi) par 
telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem „Meirānu stacijā”, Meirānos, Indrānu pagastā, 
Lubānas nov.. 
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6.§ 
Par debitora parāda Lubānas Mākslas skolā izslēgšanu no bilances 

T.Salenieks 
SaskaĦā ar grāmatvedības uzskaites datiem pašvaldībai ir šādas prasības par kavētiem 

vecāku līdzdalības maksājumiem Lubānas Mākslas skolā: 
 
Vārds, uzvārds, personas kods  LVL  izslēgšanas datums  

no audzēkĦu saraksta 
Ieva KAěVA, p.k.XXXXXX  39,00   01.04.2011. 
Arnita UPENIECE, p.k.XXXXX 28,00  30.03.2011. 
Līga KALNIĥA, p.k.XXXXX  12,00  03.01.2012. 
Jānis SALENIEKS, p.k.XXXXX   5,00            01.09.2010. 
KOPĀ     84,00 
 

Neraugoties uz vairākkārtējiem atgādinājumiem maksājumi nav veikti. ĥemot vērā Finanšu 
un attīstības komitejas 20.decembra lēmumus (prot.Nr.7, 6.§,2.p) priekšlikumu, 

 
atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars 
Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j:  

Izvērtējot parādu summas, reālās iespējas atgūt parādus un, Ħemot vērā Lubānas Mākslas skolas 
direktores 18.12.2013.iesniegumu (reă.18.12.2013. Nr.1-13/161) izslēgt no bilances debitoru 
parādus par līdzdalības maksājumiem Lubānas Mākslas skolā LVL 84,00 (astoĦdesmit četri 
lati), t.sk.: 

Ieva KAěVA, p.k.XXXXX     39,00  01.04.2011. 
Arnita UPENIECE, p.k.XXXXXX    28,00 30.03.2011. 
Līga KALNIĥA,p.k.XXXXXX    12,00 03.01.2012. 
Jānis SALENIEKS,p.k.XXXXXXXX   5,00  01.09.2010. 

 
7.§ 

Par kreditora saistību dzēšanu 
T.Salenieks 

Sakarā ar  Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores 16.12.2013. iesniegumu 
(reă.16.12.2013.nr. 1-13./153) par situāciju, ka  pašvaldībai izveidojušās kreditoru 
saistības LVL 5,40 (pieci lati 40 santīmi) no JāĦa TROPA, XXXXX, pārmaksām par 
ēdināšanas pakalpojumiem Meirānu Kalpaka pamatskolā 2011./2012.mācību gadā, un 
Ħemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 20.decembra lēmumus (prot.Nr.7, 7.§) 
priekšlikumu, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars 
Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j:  

Izslēgt no kreditoru sastāva un iekĜaut pašvaldības ieĦēmumos JāĦa TROPA, 
p.k.XXXXX, dzīv. „Cirši”, Ošupes pagasta, Madonas novadā, pārmaksu par ēdināšanas 
pakalpojumiem Meirānu Kalpaka pamatskolā 2011./2012.mācību gadā LVL 5,40 (pieci lati 40 
santīmi).  

8.§ 
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Par mērėdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu 
bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

2013.gada decembrī 
T.Salenieks 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 29.novembra rīkojumu Nr.573 „Par 
mērėdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2013.gadam” 
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu un bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gada decembra mēnesim piešėirto finansējumu 
kā arī Ħemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 20.decembra (prot.Nr., 8.§7) lēmumu, 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars 
Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j: 
 Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas 
iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešėirtā 
finansējuma 2013.gada decembra mēnesim sadali. 
  Aprēėini un sadales kārtība 3. pielikumā uz 4 lapām). 

 
 

9.§ 
Par grozījumiem 2013.gada budžetā 

T.Salenieks 
Noklausoties T.Salenieka  ziĦojumu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

20.decembra (protokols Nr.7.§9) lēmumu 
atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars 
Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), 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.22 “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: 
2.1. Saistošos noteikumus Nr.22 “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.22 “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. 

Saistošie noteikumi Nr.22. 4.pielikumā uz 3 lapām. 
 

 
*** 

 
10.§ 
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Par sociālā dienesta 31.10.2013. lēmuma Nr.7-02/15/13  „Par pakalpojuma „Aprūpe 
mājās” Aldonai Sprūdžai” apstrīdēšanu 

I.Bodžs 
 2013.gada 22.novembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība) 
saĦēma Aldonas Sprūdžas, dzīvojošas „ĖieăeĜceplis”, Indrānu pag., Lubānas nov., iesniegumu 
(reă. 1-22 /140), kurā izsaka viedokli, ka nepiekrīt Sociālā dienesta lēmumam par aprūpes 
mājās pakalpojuma pārtraukšanu.  
 Jautājumu izskatījusi 16.decembra sēdē Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komiteja (protokols N.8, §5) un atzinusi, ka Sociālā dienesta lēmums par pašvaldības 
apmaksāta pakalpojuma APRŪPE MĀJĀS pārtraukšanu ir pamatots un atbilst 2010.gada 
26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”. 
 Noklausoties  un izvērtējot I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 
novada saistošo noteikumu Nr.10 „Par APRŪPI MĀJĀS Lubānas novadā” 5.1. punktu un 
4.1.4. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daĜu, otrās daĜas 2.punktu,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, 
Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j: 
1. Atzīt Lubānas novada sociālā dienesta 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr. 7-02/15/13 

par pamatotu un to neatcelt. 
2. Lubānas novada Sociālajam dienestam uzlikt par pienākumu informēt Aldonu 

Sprūdžu, personas kods XXXXX, par iespēju saĦemt maksas pakalpojumu „Aprūpe 
mājās”. 

SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daĜu lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas paziĦots adresātam. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā, V.Baloža 
13a, Valmiera, LV-4201 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

DOMES LĒMUMS –administratīvais akts 5.pielikumā uz 1 lapas. 
 

11.§ 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa grozījumiem 

I.Bodžs 
LR Saeima 2013. gada 6. novembrī veica grozījumus Dabas resursa nodokĜa likumā, nosakot 
nodokĜa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu 12,00 EUR (8,43 LVL) par vienu tonnu bez 
pievienotās vērtības nodokĜa. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.  
  2013. gada 31. oktobrī ar Lubānas novada domes lēmumu (protokols Nr. 15, §3) Lubānas 
novada administratīvajā teritorijā apstiprināta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izĦemot 
sadzīves atkritumu pārstrādi) maksa Ls 9,98 (deviĦi lati, 98 santīmi) (EUR 14,20) par 1 (vienu) 
kubikmetru (bez pievienotās vērtības nodokĜa), kuru veido:  
- maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, šėirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs Ls 5,90 (pieci lati 90 
santīmi) par 1 (vienu) kubikmetru; 
- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā „Kaudzītes” Ls 20,74 (divdesmit lati 74 santīmi) par tonnu bez pievienotās 
vērtības nodokĜa, kas, pārveidojot uz tilpuma mērvienībām, ir Ls 2,94 (divi lati, 94 santīmi) par 
1 (vienu) kubikmetru; 
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- dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā Ls 
7,00 (septiĦi lati 00 santīmi), kas, pārveidojot uz tilpuma mērvienībām, ir Ls 1,14 (viens lats 14 
santīmi) par 1 (vienu) kubikmetru. 
  Dabas resursa nodokĜa likmes pieaugums sastāda LVL 1,43 par 1 tonnu, kas, pārveidojot uz 
tilpuma mērvienībām, ir Ls 0,23 (nulle lati, 23 santīmi) par 1 (vienu) kubikmetru. 
Kopīgā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izĦemot sadzīves atkritumu pārstrādi) maksa ir 
Ls 10,21 (desmit lati, 21 santīmi) (EUR 14,53) par 1 (vienu) kubikmetru (bez pievienotās 
vērtības nodokĜa) 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pirmās daĜas 27. punktu, Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daĜu, Dabas resursu nodokĜa likuma 4. panta pirmās 
daĜas 3. punktu,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, 
Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j:  
1. Apstiprināt Lubānas novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas (izĦemot sadzīves atkritumu pārstrādi) maksu Ls 10,21 (desmit lati, 
21 santīmi) (EUR 14,53) par 1 (vienu) kubikmetru (bez pievienotās vērtības nodokĜa). 

2.  Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2013. gada 31.oktobra Lubānas novada domes 

lēmums „Par sadzīves atkritumu tarifa apstiprināšanu” (protokols Nr. 15, §3). 
 
 

12.§ 
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu 

I.Bodžs 
 Izskatīts Valentīnas Svenčas iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu. 
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
20.decembra (prot.Nr.7,12.§) priekšlikumu, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, 
Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j:  

Pamatojoties uz LR likuma Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantu, kur teikts, ka īrnieka 
nāves gadījumā, pilngadīgs ăimenes loceklis ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 
noslēgšanu ar viĦu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, 
noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas Lubānā, Parka ielā 12-5 īri ar Valentīnu Svenču, personas 
kods: XXXXXX. 
 
 

13.§ 
Par nosaukuma piešėiršanu valstij piekrītošajam 

nekustamajam īpašumam Indrānu pag., Lubānas nov. 
I.Bodžs 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par valsts 
SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2013.gada 19.decembra iesniegumu par 
nosaukuma piešėiršanu nekustamajam īpašumam Indrānu pag., Lubānas nov. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 
ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜā Zemkopības ministrija vēlas nostiprināt 
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nekustamo īpašumu Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām, 
bet īpašumam nav piešėirts nosaukums. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, Ħemot vērā valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
19.12.2013., iesniegumu, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 
14.panta otro daĜu un 15.panta pirmo daĜu,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm – PAR (Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, 
Aigars Noviks, Lana Kunce, Laila OzoliĦa, Līga Špune, Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 
nekustamajam īpašumam – zemei, īpašuma kadastra numurs: 7058-002-0040, kas sastāv 

no divām zemes vienībām, 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-002-0040 un 
2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-007-0011, piešėirt nosaukumu „Pededzes 
kanāls”, Indrānu pag., Lubānas nov.. 

6.pielikumā valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iesniegums uz 1 lapas. 
Lēmuma izrakstu izsniegt: 

1. Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reăiona 
meliorācijas nodaĜas Madonas sektora vadītājam Aldim SpriĦăim uz adresi: Parka iela 3, 
Lubāna, Lubānas nov., LV-4830 (2 eks.); 

2. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz adresi: Rīgas iela 47, 
Valmiera, LV-4201 (1 eks.); 

3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai (1 eks.). 

 

14.§ 

Par Lubānas vidusskolas iekšējā normatīvā akta „Iekšējie kārtības noteikumi” 
apstiprināšanu 

I.Peilāne 
 Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daĜas 1.punkts nosaka, ka „Publiskas 

personas orgāns un amatpersona savas kompetences ietvaros var izdot iekšējos normatīvos 
aktus par iestādes, iestādes izveidotās koleăiālās institūcijas vai struktūrvienības uzbūvi un 
darba organizāciju (nolikums, reglaments)”. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 68.panta pirmā 
un otrā daĜa nosaka, ka „Bērnu aprūpes, kultūras un izglītības iestādes (bērnudārzi, bērnu nami, 
patversmes, skolas, veselības aprūpes iestādes, nometnes u. tml.) bērna tiesības nodrošina savos 
statūtos vai nolikumos noteiktās kompetences ietvaros. Kārtības uzturēšana šajās iestādēs 
nodrošināma ar iekšējās kārtības noteikumiem, kuri atbilst likuma prasībām un neaizskar bērna 
cieĦu.”  

 Sakarā ar to, ka šobrīd spēkā esošie Lubānas vidusskolas iekšējie kārtības noteikumi 
neatbilst izvirzītajām prasībām, pamatojoties uz augstāk minētajos normatīvajos aktos noteikto 
pilnvarojumu, ir izstrādāti jauni Lubānas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi. 

ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas viedokli 
(16.12.2013., protokols Nr.8, 7.§),  pamatojoties uz likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 
73.panta pirmās daĜas 1.punktu , likuma „Bērnu tiesību aizsardzības likums” 68.panta pirmo un 
otro daĜu, Lubānas vidusskolas nolikuma 68.4 apakšpunktu, kā arī domes sēdē izteiktos 
deputātu priekšlikumus, 
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atklāti balsojot PAR – 9 (Tālis Salenieks, Iveta Pelāne, Laila OzoliĦa, Guntis Klikučs,  
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana Kunce, Aigars Noviks), ATTURAS – NAV, 
PRET  - NAV, 

nolemj: 
1. Apstiprināt Lubānas vidusskolas iekšējo normatīvo aktu „Iekšējie kārtības 

noteikumi”. 
2. Lubānas vidusskolas iekšējais normatīvais akts „Iekšējās kārtības noteikumi” 

stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
3. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas vidusskolas 2006.gada 10.jūnijā apstiprināto 

(Lubānas vidusskolas direktora rīkojums Nr.17v) iekšējo normatīvo aktu 
„Iekšējās kārtības noteikumi”. 

Lubānas vidusskolas iekšējais normatīvais akts „Iekšējie kārtības noteikumi” uz 3 
lapām 7.pielikumā. 

15.§ 
Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V-70, 

reă. Nr. GZ-3664 atsavināšanu 
I.Bodžs 

ĥemot vērā  SIA „Lubānas KP” 20.12.2013. iesniegumu Nr.1-07/56, reăistrētu pašvaldībā  ar 
Nr.1-13/163, ar kuru valdes loceklis  Ilgvars Ivanovs paziĦo, ka finansiālu apsvērumu dēĜ SIA 
„Lubānas KP” nepieĦems  ieguldījumu uzĦēmuma pamatkapitālā - kustamo mantu  automašīnu 
VOLVO, reă. Nr.GZ 3664,  kā to nolēma dome  2013.g.28.novembra sēdē (protokols Nr.16, 
20§).  
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. un 6. pantu, likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daĜas 2. punktu, otrās daĜas 3. punktu, 21. panta pirmās daĜas 
19. punktu,  

atklāti balsojot PAR – 9 (Tālis Salenieks, Iveta Pelāne, Laila OzoliĦa, Guntis Klikučs,  
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana Kunce, Aigars Noviks), ATTURAS – NAV, 
PRET  - NAV, 

n o l e m j : 
1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu automašīnu VOLVO V70, 

valsts reă. Nr. GZ3664, 1998. izlaiduma gads – vieglais pasažieru. 
2. Atsavināt lēmuma 1. punktā minēto kustamo mantu, pārdodot to atklātā izsolē ar 

augšupejošu soli un norēėiniem par atsavināto mantu pieĦemt 100% latus ar izsoles sākuma 
cenu Ls 600,00 (seši simti latu) (853.73 EUR). 

3.  Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt kustamās mantas atsavināšanu, iesniedzot 
domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu 28.11.2013. domes lēmumu  (protokols Nr.16, 20§) „Par 
pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – vieglās automašīnas VOLVO GZ-3664 
atsavināšanu, ieguldot to SIA „Lubānas KP” pamatkapitālā”. 

 
 

16.§ 
Par  finansiālu atbalstu  biedrības „MEIRĀNIEŠI” sagatavotam EEZ finanšu 
instrumenta programmas projektam „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu 
programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā sociālās atstumtības riska 
mazināšanai bērniem un jauniešiem Lubānas novadā” 

T.Salenieks 
 Izskata biedrības „Meirānieši” iesniegumu, reăistrētu pašvaldībā 18.12.2013., Nr.1-
13/162, ar lūgumu  sniegt  finansiālu atbalstu biedrības sagatavotam projektam  EEZ  finanšu 
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instrumenta programmā „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas 
ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā sociālās atstumtības riska mazināšanai 
bērniem un jauniešiem Lubānas novadā”.    
 Projekta mērėis ir nodrošināt atbalstu bērniem un jauniešiem, realizējot inovatīvas 
starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības 
uzlabošanai, sociālās atstumtības mazināšanai. Projekta darbības laiks ir 1 gads -  no 
2014.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam. 

atklāti balsojot PAR – 9 (Tālis Salenieks, Iveta Pelāne, Laila OzoliĦa, Guntis Klikučs,  
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana Kunce, Aigars Noviks), ATTURAS – NAV, 

PRET  - NAV, 
nolemj: 

atbalstīt biedrības „MEIRĀNIEŠI”, reă.Nr.40008141949, sagatavoto EEZ finanšu instrumenta 
programmas projektu „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana 
garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un 
jauniešiem Lubānas novadā” projektu konkursā un projekta atbalsta gadījumā piedalīties ar 
līdzfinansējumu– LVL 1290,00 (viens tūkstotis divi simti deviĦdesmit lati), (EUR 1835,52). 
 
Sēdi slēdz plkst.13.00 
 
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs:                                              Tālis Salenieks     
 
Protokolists:                                                                                      Mārīte Kotāne 
 
Parakstīts   _________________________ 

 
 
 
 


