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Sēdi atklāj plkst. 10.00 

Sēdi vada                               Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti:   Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, 

Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa      

Sēdē nepiedalās deputāti:     Māris Valers – aizņemts pamatdarbā, 

Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā.  

                                                                

Uzaicināti administrācijas darbinieki        Ivars Bodžs - izpilddirektors 

    Andris Kļaviņš - juriskonsults 

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede 

                                                                  

Sēdi protokolē  Lita Žeiere - sekretāre                                              

Darba kārtībā: 

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

novembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju apsekošanai un 

apsekošanas aktu sastādīšanai. 

2. Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

apstiprināšanu. 

3. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 12.10.2017. 

noteikumos Nr.11 "Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu 

atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā”” 

apstiprināšanu. 

4. Par Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu 

amatā. 

5. Par zemesgabala zemes reformas pabeigšanai nomas tiesību izsoli. 

6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Ģirtam Ādminim. 

7. Par līdzvērtīgas dzīvojamās telpas ierādīšanu Naurim Kalniņam. 

8. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai Lubānas novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pārdali. 

9. Par prēmijas piešķiršanu Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas 

direktoriem. 

10. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

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

apstiprināšanu. 
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Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks iepazīstina klātesošos ar uzaicināto novada 

atkritumu apsaimniekotāja SIA “Pilsētvides serviss” pārstāvi. Tiek pārrunāti jautājumi par 

turpmāku atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, tostarp par atkritumu konteineru 

mazgāšanu, par piekļuvi atkritumu paņemšanai no attālākiem novada nostūriem un grūtāk 

piekļūstamām vietām, par norēķinu kārtību un citiem saimnieciskiem jautājumiem.  

Priekšsēdētājs informē, ka 15.decembrī saņemts pilnsabiedrības “A.A.&būvkompānijas” 

iesniegums par kapličas Lubānas Jaunajos kapos būvniecības termiņa pagarinājumu. Ilgstošo 

lietavu dēļ nebija iespējams kvalitatīvi uzklāt lubiņu jumta segumu. Finanšu un attīstības 

komiteja piekrita darbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2018.gada 31.maijam un tika 

noslēgta vienošanās pie 30.08.2017. būvdarbu līguma. 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne 

informē, ka komitejas sēdē Nr.12., kura notika 18.12.2017. tika izskatīti divi jautājumi - 

Meirānu tautas nama 2017. gada oktobra, novembra un decembra pasākumu analīze un 

Lubānas kultūras nama 2017. gada novembra un decembra pasākumu analīze. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par novembra domes sēdes lēmumu izpildi (pievienota 

pielikumā). 

 

 

1.§ 

Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju apsekošanai un 

apsekošanas aktu sastādīšanai 

 Ziņo: Ivars Bodžs 

 

        Pašvaldībā tika sagatavoti un iesniegti ES fondu atklāto projektu iesniegumu konkursam 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. "Investīcijas 

materiālajos aktīvos" ietvaros 4.3. apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības 

un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā", ceturtā kārta divi pieteikumi:  

- „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 

Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana”; 

- „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:1; 

42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana”. 

Kā viens no pieteikumā investīciju projektam iekļaujamiem dokumentiem ir minēts 

meliorācijas būvju tehniskās apsekošanas akts. Projektā iekļautajiem pašvaldības nozīmes 

koplietošanas grāvjiem apsekošanu veica SIA “Zvidze” reģ. Nr.45403018630. Kopīgās darbu 

izmaksas 1089,18 EUR. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta 2. punktu un  21. panta pirmās 

daļas 2 punktu, ņemot vērā 2017.gada 22.decembra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu 

(protokols Nr.13, 1.§.), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

Piešķirt 1089.18 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta 

nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju ar kadastra 

numuriem  423721:02; 42373:1; 42373:02; 42373:03; 42373:04 tehniskās apsekošanas 

aktu sagatavošanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2017.gada pašvaldības budžetā. 
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2.§ 

Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

apstiprināšanu 

Ziņo: Tālis Salenieks 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vēra Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 

(turpmāk – Likums) 11.panta devīto daļu, izpildot Likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktā 

noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikumu un sastāvu, ņemot vērā 2017.gada 22.decembra Finanšu un attīstības 

komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 2.§.), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

Apstiprināt Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju ar šādu 

sastāvu:  

- komisijas priekšsēdētājs: Agris Lungevičs – Madonas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs;  

- komisijas priekšsēdētāja vietnieks (komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus): Vilnis Špats - Cesvaines novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs;  

- komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Tālis Salenieks – Lubānas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs;  

- komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Māris Justs - Varakļānu novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs;  

- komisijas  priekšsēdētāja vietnieks: Gundars Velcis - Ērgļu novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs;  

- komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dairis Stūris - VUGD Vidzemes reģionālās brigādes 

Madonas daļas inspektors, virsleitnants;  

- komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Māris Bulders - VUGD Vidzemes reģionālās brigādes 

Madonas daļas komandieris, majors; 

- komisijas loceklis: Iveta Pērkone - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

Madonas brigāžu atbalsta centra galvenā ārsta palīgs; 

-  Komisijas loceklis: Gundars Trops - Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 

Madonas iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants;  

- komisijas loceklis: Artis Stuburs - MNP SIA "Madonas slimnīca" valdes 

priekšsēdētājs;  

- komisijas loceklis: Jānis Lūkins - Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides 

pārvaldes direktora vietnieks, Kontroles daļas vadītājs; 

-  komisijas loceklis: Indra Tomiņa - Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes 

pārvaldes vadītāja, valsts vecākā veterinārā inspektore; 

-  komisijas loceklis: Dzintars Stradiņš - A/S „Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu 

ekspluatācijas daļas Madonas nodaļas vadītājs; 

-  komisijas loceklis: Marija Drunka - Valsts A/S “Latvijas valsts ceļi”, Vidzemes reģiona 

Madonas nodaļas vadītāja;  
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- komisijas loceklis: Arvīds Greidiņš - Valsts meža dienesta Centrālvidzemes 

virsmežniecības virsmežzinis;  

- komisijas loceklis: Uģis Jakubovskis - Zemessardzes 25.kājinieku bataljona 

virsleitnants. 

 

 

3.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par kārtību, kādā Lubānas novada 

pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai 

Lubānas novadā”” apstiprināšanu 

Ziņo: Andris Kļaviņš 

 
Ievērojot 2017.gada 11.novembra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstulē norādīto par nepieciešamību veikt grozījumus atsevišķos 2017.gada 12. oktobra 

saistošo noteikumu Nr.11 “Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu 

atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā” punktos, 

pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, ņemot vērā 2017.gada 

22.decembra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 3.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), 

ATTURAS – nav, PRET  - nav, nolemj: 
 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi 

Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes 

kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā””. 

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja 

tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai 

pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus 

publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”. 

Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.16 un  paskaidrojuma raksts. 

 

 

4.§ 

Par Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu 

amatā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmo daļu, ņemot 

vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu (reģistrēts pašvaldībā 

http://lubana.lv/images/Dokumenti/Saistosie_noteikumi/Saistosie_nr16_2017.doc
http://lubana.lv/images/Dokumenti/Saistosie_noteikumi/Paskaidrojuma_raksts_nr16.doc
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20.12.2017. Nr. LUB/2.08/17/865), ņemot vērā 2017.gada 22.decembra Finanšu un attīstības 

komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

Iecelt Lubānas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu 

izpildītāja amatā Sandru Līcīti, personas kods: xxxxxx-xxxxx. 

 

 

5.§ 

Par zemesgabala zemes reformas pabeigšanai nomas tiesību izsoli 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot G.Dzeņa iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 23.11.2017. Nr. LUB.2.09/17/38) 

par zemes iznomāšanu, secina, ka zemes vienība Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 7013-004-0121, kopējā platība 6741 m², kadastrālā vērtība 472 eiro, ir zeme 

zemes reformas pabeigšanai. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta 1. punktu, 

kas nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek 

ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda, 2. punktu, kas nosaka, ka vietējai 

pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes 

iznomāšanu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu, 

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

turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma 

lietošanu (iznomāšanu) un 2016.gada 20.novembra pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu 

nomas maksu”, 2.1. punktu, kas nosaka, ka nomas gada maksas apmērs par rezerves zemes 

fonda zemes iznomāšanu ir 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas līgumu slēdz ar 

personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. Nomnieks papildus nomas maksai 

iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Ņemot vērā 2017.gada 22.decembra Finanšu 

un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 6.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala daļas Lubānā, Lubānas novadā, 

kadastra apzīmējums: 7013-004-0121, 6741 m² platībā, zemes nomas tiesību atklāto mutisko 

izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 23,60 EUR gadā.  

2. Izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē. 

 

6.§ 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Ģ.Ādminim 
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Ziņo: Andris Kļaviņš 

Noklausījusies un izvērtējusi A.Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 

novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā” 18.punktu, 23.punktu, ņemot vērā 2017.gada 22.decembra Finanšu un 

attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 8.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

Atzīt, ka Ģirts Ādminis, personas kods: xxxxxx-xxxxx, deklarētā dzīvesvieta xxxxx 

Indrānu pagasts, Lubānas novads,  nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību 

dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās 

telpas izīrēšana. 

 

 

7.§ 

Par līdzvērtīgas dzīvojamās telpas ierādīšanu N.Kalniņam 

Ziņo: Ivars Bodžs 

       2017.gada 20,decembrī pašvaldības un SIA Lubānas KP” kā dzīvojamo māju 

apsaimniekotāja, kopīgā apsekojumā tika konstatēts, ka pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

māja “Cepurīšu Skola” Indrānu pagastā ir kļuvusi dzīvošanai nederīga un ēka atrodas 

neapmierinošā stāvoklī. Īpašumā uz īres līguma pamata dzīvokli Nr.4 īrē Naura Kalniņa 

ģimene.  

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās 

daļas 1.punkta b) apakšpunktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 283 pantu, ņemot vērā 

2017.gada 22.decembra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 9.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

1. Piedāvāt Naurim Kalniņam, personas kods: xxxxxx-xxxxx, dzīvojamās telpas Krasta 

ielā 8-6, Lubānā, Lubānas novadā. 

2. Piekrišanas gadījumā īres līgumu slēgt ar SIA “Lubānas KP” viena mēneša laikā no 

lēmuma pieņemšanas brīža. 

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.  

 

 

 

8.§ 

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai Lubānas novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pārdali 

Ziņo: Ivars Bodžs 

 

Ņemot vērā, vairāku gadu laikā izveidojušies valsts budžeta mērķdotācijas Lubānas 

vidusskolas pedagogu darba samaksai ietaupījums 32 000,00 eiro apmērā, un pamatojoties 
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uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447  “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 23.punktu, kas nosaka, ka novadu un republikas pilsētu 

pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības 

pārdalīt finansējumu starp izglītības iestādēm 2016./2017. mācību gadā ne vairāk kā 10 % 

apmērā no aprēķinātā finansējuma, 2017./2018. mācību gadā – ne vairāk kā 6 % apmērā, kā 

arī, ņemot vērā 2017.gada 22.decembra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols 

Nr.13, 10.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 5 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa ), PRET- nav, ATTURAS- 

2 (Iveta Peilāne, Lana Kunce),  nolemj: 

 

Veikt 2017. gadā piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs pārdali, samazinot Lubānas vidusskolai piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai par 9090,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņdesmit euro, 00 centi), un palielināt Meirānu 

Kalpaka pamatskolai piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par 9090,00 EUR 

(deviņi tūkstoši deviņdesmit euro, 00 centi).  

 

 

9.§ 

Par prēmijas piešķiršanu Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas 

direktoriem 

Ziņo: Ivars Bodžs 

 

Izvērtējot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes ieguldījumu Lubānas 

vidusskolas attīstībā, ņemot vērā  Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības 

programmu akreditācijas komisijas priekšlikumus un 2017.gada 18.maija Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta lēmumu par Lubānas vidusskolas akreditāciju un izglītības iestādes vadītāja 

profesionālās darbības novērtējumu, izvērtējot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores 

Lanas Kunces ieguldījumu starptautisko sadarbības projektu Nordplus un Erasmus+ 

realizācijā un koordinēšanā Meirānu Kalpaka pamatskolā, tādejādi veicinot ievērojamu 

izglītojamo un izglītības iestādes pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, ņemot vērā 

valsts budžeta mērķdotācijas ietaupījuma darba samaksas fonda līdzekļiem un pamatojoties 

uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

26. punktu, kas nosaka, ka ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt 

prēmiju vai naudas balvu, izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus; 

no valsts budžeta mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms 

kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas, bet 

kopējais kalendāra gadā izmaksāto prēmiju un naudas balvu apjoms nedrīkst pārsniegt 175 

procentus no pedagoga mēneša darba algas; izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās naudas 

balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes dibinātājs, kā arī, ievērojot 2017.gada 

22.decembra Finanšu un attīstības jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.13, 11.§), 
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR- 5 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa ) , PRET- nav, ATTURAS-

nav,  balsojumā nepiedalās Iveta Peilāne un Lana Kunce, nolemj: 

 

Izmaksāt vienreizēju naudas prēmiju no valsts budžeta mērķdotācijas ietaupījuma 

darba samaksas fonda līdzekļiem Lubānas vidusskolas direktorei Ivetai Peilānei 1240, 40 

EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro, 40 centi) un Meirānu Kalpaka pamatskolas 

direktorei Lanai Kuncei 1112, 40 EUR (viens tūkstotis viens simts divpadsmit euro, 40 centi). 

 

 

10.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

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

apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina 

Sakarā ar finansējuma nepieciešamību meliorācijas būves tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanai, ūdensvada avārijas seku novēršanai Meirānu bibliotēkā,  krīzes centra 

pakalpojumu un brīvpusdienu finansēšanai Lubānas vidusskolā, valsts budžeta mērķdotācijas 

pedagogiem pārdali starp novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, transporta 

izdevumu kompensācijas pabalsta saņemšanu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 

kā arī nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem 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 

vērā2017.gada 22.decembra  Finanšu un attīstības komitejas  pozitīvo atzinumu (protokols 

Nr.13., 7.§.) 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 

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

Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

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

 

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

2.1 Saistošos noteikumus Nr.17 „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.17 „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. 
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Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

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

 

Sēde slēgta: plkst.12.00 

 

Sēdes vadītājs,  

pašvaldības domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts) Tālis Salenieks 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada 5.janvārī. 
 

 

Protokolēja (personiskais paraksts)                Lita Žeiere 

http://lubana.lv/images/Dokumenti/Saistosie_noteikumi/Saistosie_nr17_2017.doc
http://lubana.lv/images/Dokumenti/Saistosie_noteikumi/Pielikumi_17.xls

