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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Lubānā 

 

28.09.2017.                                                                                                                       Nr. 11 

 

Sēdi atklāj plkst.  14.00 

Sēdi vada                             Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti     Lana Kunce,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, 

Māris Valers, Sandra Valaine; Guntis Klikučs 

 

Sēdē nepiedalās deputāti                      Līga Špune – slimības dēļ; 

Piedalās administrācijas darbinieki    Ivars Bodžs – izpilddirektors;                                                             

Sēdi protokolē  Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja                                                  

 

Darba kārtībā: 

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2017.gada 

augusta domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

1. Par nekustamā īpašuma „Meirānu Kalpaka pamatskola”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un  lietošanas mērķu noteikšanu 

2. Par SIA “Lubānas KP” kanalizācijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu 

3. Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā 

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

vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

5. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2017.gada 

1.septembra 

6. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu 

7. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

8. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., zemes vienības daļai 

9. Par SIA “Granulu Mobilais Siltums” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu 

 

Informācija par aktualitātēm 

Tālis Salenieks informē deputātus. 13. septembrī Lubānā notika tikšanās ar iedzīvotājiem 
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jautājumā par apkures tarifu, jo ir notikusi siltuma piegādātāja maiņa Aiviekstes labajā 

krastā. Uzņēmējs  SIA “Granulu Mobilais Siltums” sagatavo Ozolu ielas 11 katlu māju, lai 

uzsāktu apkures sezonu. 

21.septembrī notika tikšanās ar iedzīvotājiem par kanalizācijas tarifu.  

28.septembrī pašvaldību apmeklēja SIA “Latvijas Pasts” pārstāvji, lai informētu pašvaldību 

par Meirānu pasta nodaļas slēgšanu.  

I.Peilāne informē, ka Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē 

25.septembrī izskatītais jautājums par Sociālā dienesta administrēto Saistošo noteikumu 

pārskatīšanu un iespējamo grozījumu veikšanas tajos, nav iekļauts šīs dienas sēdes darba 

kārtībā. Komiteja sēdē uzklausīja vecāko sociālo darbinieci Andru Pliču un ieteica 

Sociālajam dienestam sagatavot pamatojumu grozījumu veikšanai un iesniegt izskatīšanai 

komitejas oktobra sēdē. 

I.Bodžs ziņo par augusta domes sēdes lēmumu izpildi.  

Pielikumā LĒMUMU izpilde.  

 

1.§ 

Par nekustamā īpašuma „Meirānu Kalpaka pamatskola”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un 

lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

           Lai izpildītu 2017.gada 31.maija domes lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma – 

zemes vienības “Meirānu Kalpaka pamatskola” nodošanu atsavināšanai, tiek izskatīts jautājums 

par nekustamā īpašuma  „Meirānu Kalpaka pamatskola”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadali 

divos atsevišķos īpašumos, nosaukuma piešķiršanu  un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. 

  Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.09.2017. (protokols Nr. 11, 5.§) 

atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, 

Sandra Valaine), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

sadalīt nekustamo īpašumu „Meirānu Kalpaka pamatskola”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

kadastra numurs īpašumam: 7058-016-0228, divos atsevišķos īpašumos: 

1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt vienu zemes vienību, ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-016-0229, platība – 0,65 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: 

„Palienas”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

2. paliekošais nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 1.zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0228, platība – 1,97 ha, 2.zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-016-0243, platība – 0,27 ha. Īpašumam saglabāt nosaukumu „Meirānu 

Kalpaka pamatskola”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

       Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, lēmums stājas spēkā ar 

brīdi, kad tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka administratīvais akts stājas spēkā septītajā 

dienā pēc tā nodošanas pastā.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas.  
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2.§ 

Par SIA "Lubānas KP" kanalizācijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu 

Ziņo I.Bodžs 

Izskata sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja SIA “Lubānas KP” iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 21.08.2017. ar Nr. LUB/2.08/17/598) par izstrādāto kanalizācijas pakalpojuma 

tarifu. 

Pamatojoties uz “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta otro daļu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 25.09.2017. (protokols Nr. 11 , 6.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, 

Sandra Valaine), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „Lubānas KP” (reģistrācijas numurs 45403005405) kanalizācijas 

pakalpojuma tarifu 1,54 EUR/m
3
 (bez pievienotās vērtības nodokļa);  

      2. Noteikt, ka tarifs stājas spēkā ar 2017.gada 1.oktobri.  

     

 Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no 

dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo 

aktu.  

 

 

3.§ 

Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā 

Ziņo I.Bodžs 

Noklausoties pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža  informāciju par nepieciešamību 

veikt organizatoriskus pasākumus pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļā, pamatojoties uz  

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas 25.09.2017. (protokols Nr.11,4.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, 

Sandra Valaine), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā (apst. 31.08.2017., prot. Nr. 10; 17.§) ar 2017.gada 

1.oktobri: 

1. Izslēgt no saraksta amata vienību pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

daļā – grāmatvedis  (profesijas kods 3313 01), amata likme-1, amata algas likme 982 

EUR. 

2. Palielināt darba samaksu pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības daļā – 

grāmatvedis  (profesijas kods 3313 01) uz 869 EUR mēnesī un palielināt amata likmi uz 

3. 

3. Palielināt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” medmāsai (profesijas 

kods 2221 34) uz 525 EUR. 

4. Palielināt darba samaksu Lubānas novada sociālajā dienestā direktora vietniecei 

(profesijas kods 1344 04)  uz 801 EUR. 

 

4.§ 

Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu 

gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 
Ziņo I.Bodžs 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Documents/DocumentForm.aspx?DocumentId=1000505&Tab=Document
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

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

skolēnu (bērnu) skaitu novada izglītības iestādēs, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

25.09.2017. (protokols Nr.10,2.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, 

Sandra Valaine), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt Noteikumus Nr.4 “Pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un 

pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

piešķirtā finansējuma 2017.gada septembra-decembra mēnesim sadales kārtība” 

 

Pielikumā Noteikumi. 

 

5.§ 

Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs no 2017.gada 1.septembra 

ziņo I.Bodžs 

Sakarā ar izglītojamo skaita izmaiņām uz 2017.gada 1.septembri pašvaldības izglītības 

iestādēs un atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10.punktam,  

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.09.2017. (protokols Nr.10,1.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, 

Sandra Valaine), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

A p s t i p r i n ā t  šādas uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 

2017.gada 1.septembra: 

EUR mēnesī uz vienu izglītojamo  

           

1. Lubānas vidusskolā       110,06   

    

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:       

 -pamatskolas klasēs                   220,66  

  

3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”    

 -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai              152,70   

  

 -pārējās pirmsskolas vecuma grupās               291,42    

 

Pielikumā Aprēķini. 

   

 

6.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

Ziņo I.Bodžs 

Sakarā ar valsts budžeta transfertu piešķiršanu vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas un 

mākslas skolas pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnesim, skolēnu nodarbinātības 

pasākumiem vasaras brīvlaikā, Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētajam projektam “Tautas 

tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem”, pašvaldības finansējumu 

http://lubana.lv/images/Dokumenti/Not_merdotac__11.pdf
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siltumtrases pievada Ozolu ielā 5 un Ozolu ielā 7 būvniecības ieceres dokumentācijas 

sagatavošanai un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par 

pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, 

izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

25.09.2017. protokols Nr.10§…. pozitīvo atzinumu 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2017. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

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

2.1 Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu” triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.10 

 

7.§ 

Par telpu Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo I.Bodžs 

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

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

var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 08.06.2010. 

noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47. un 51. punktu, 

telpu izsoles noteikumu (apstiprināti ar izpilddirektora 14.09.2017. rīkojumu Nr. 

LUB/2.01/17/32) 6. punktu un 27.09.2017.  izsoles protokola izrakstu, 

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra 

Valaine), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nomas objekta - pašvaldības nedzīvojamās telpas Oskara 

Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 70130020143001002, 

mutiskās izsoles rezultātus. 

2.  Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1. punktā norādīto nomas objektu ar SIA “Velga”, reģ. 

Nr. 47102001547, par nomas maksu 53 EUR mēnesī. 

3.  Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv lēmuma 1. un 2. punktā minēto 

informāciju divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.  

  

 

8.§ 

Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., zemes vienības daļai 

ziņo: I.Bodžs 

 Lubānas novada pašvaldībā 2017.gada 25. septembrī saņemts A. F. iesniegums, 

reģistrēts pašvaldībā Nr. LUB/2.09/17/28, ar lūgumu piešķirt atdalītajai zemes vienības daļai  

http://www.lubana.lv/
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0,7977 ha platībā zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

Pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.2.p.,18.p., iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes 

sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), 

“PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Noteikt zemes vienības daļai ar platību 0,7977 ha „Upenes” ar kadastra apzīmējumu 7058-011- 

0053- 8001 Indrānu pag., Lubānas nov., lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ((kods: 0101)  

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

 
 

9.§ 

Par SIA “Granulu Mobilais Siltums” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu 

Ziņo I.Bodžs 

     Pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 21. panta 14. daļu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 8 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Māris Valers, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, 

Sandra Valaine), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt SIA “Granulu Mobilais Siltums”, reģ. Nr. 44103065478, siltumenerģijas 

tarifu 49,50 EUR/MWh  (bez pievienotās vērtības nodokļa);  

2. Noteikt, ka tarifs stājas spēkā ar 2017.gada 1.oktobri. 

 Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no 

dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo 

aktu. 

 

Sēde slēgta 17.00 

 

Sēdes vadītājs, 

pašvaldības domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)                      Tālis Salenieks 

                                                                                           Protokols parakstīts 03.10.2017. 

 

 Protokolēja                                   (personiskais paraksts)                           Mārīte Kotāne 


