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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 29.augustā                                                               Nr. 13 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Aigars NOVIKS, 
                           Guntis KLIKUČS, 
                           Lana KUNCE, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Mārīte KOTĀNE, 
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Ilgonis LOSĀNS. 
                          
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors. 
Nepiedalās -  
Deputāte:           Līga ŠPUNE, atrodas atvaĜinājumā. 
     
      Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un sakarā ar esošās situācijas 
maiĦu, ierosina izslēgt no darba kārtības jautājumu „Par skolēnu pārvadājumiem 
2013./2014.mācību gadā” un papildināt izsludināto domes sēdes darba kārtību ar 
16.jautājumu „Par zemes patapinājuma līgumu slēgšanu” un 17.jautājumu „Par darba 
slodzi 2013./2014.mācību gadā Lubānas vidusskolas logopēdam”.  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce, 
Aigars Noviks), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Izslēgt no izsludinātās darba kārtības jautājumu „Par skolēnu pārvadājumiem 
2013./2014.mācību gadā” un iekĜaut 16. un 17.jautājumu, apstiprināt darba 
kārtību:  
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm.  
2. Par nosaukuma maiĦu nekustamajam īpašumam „Priedītes”, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā. 
3. Par telpu grupu adrešu likvidāciju Mācītājmuižas ielā 2 un Jaunā ielā 45, Lubānā, 

Lubānas novadā. 
4. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumu piedziĦu no Zigrīdas 

Zvejnieces bezstrīda kārtībā. 
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam „BĜodāri”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 
6. Par telpas iznomāšanu SIA „Madonas traumatoloăijas un ortopēdijas klīnika”. 
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7. Par deklarētās dzīves vietas ziĦu anulēšanu Ievai Brizgai. 
8. Par Lindas Pomeres un Līgas Špunes komandējumu uz Kulēnas mēriju Francijā 

no 2013.gada 16.septembra līdz 26.septembrim. 
9. Par ziedojumu pieĦemšanu. 
10. Par grozījumiem 2013.gada pašvaldības budžetā. 
11. Par Lubānas novada Vēlēšanu komisijas locekĜu skaitu, locekĜu kandidātu 

pieteikšanas termiĦu. 
12. Par izglītojamo skaitu klašu atvēršanai pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmu apguvei Lubānas novada izglītības iestādēs. 
13. Par darba slodzēm 2013./2014.mācību gadā pirmskolas izglītības iestādes 

„Rūėīši” logopēdam, mūzikas skolotājam un sporta skolotājam. 
14. Par gadatirgus rīkošanu. 
15. Par domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka ikgadējo atvaĜinājumu. 
16. Par zemes patapinājuma līgumu slēgšanu. 
17. Par darba slodzi 2013./2014.mācību gadā Lubānas vidusskolas logopēdam. 

 
1.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par pašvaldības darbību 
starplaikā starp domes sēdēm kā arī ierosina izteikt viedokli sakarā ar 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas projekta iespējamo turpināšanu Lubānas pilsētas 
teritorijā. Pilsētā vēl ir daudzas ielas, kuras nav ietvertas centralizētā ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmā. Deputāti piekrīt turpināt šo projektu. Apvienība „Vidzemes 
kalendārs 2014” ir iesūtījusi iesniegumu ar lūgumu un piedāvājumu publicēt novada 
karoga attēlu izdevumā pretī saĦemot kalendāra bezmaksas eksemplāru. Arī šim 
ierosinājumam deputāti piekrīt. 2.augustā ir notikusi jaunā sasaukuma novadu 
vadītāju sanāksme, kurā ticis uzsvērts jautājums par to, ka nevajadzētu novadiem 
dalīties lielos un mazos, jo jautājumi pamatā jārisina vieni un tie paši. 9.augustā Aucē 
noritēja pašvaldību Savienības kongress. 10.augustā tepat Lubānā bija Zāberu dzimtas 
pasākums. 22.augustā Interešu izglītības izvērtēšanas komisija sanāca kopā izvērtēt 
interešu izglītības piedāvājumu mācību iestādēs. 27.augustā apmeklēta Finanšu 
komitejas sēde Rīgā, pašvaldību Savienībā, kur runāja par EURo ieviešanas kārtību. 
Mūsu pašvaldībā jāsāk darbs pie visiem saistošajiem noteikumiem, lai tajos precizētu 
minētās naudas summas EUR. 28.augustā mūsu novadā notika izglītības darbinieku 
konference un pirms tās tika apsekotas arī visas novada mācību iestādes. Ir pasūtīts 
rotaĜlaukuma inventārs un beigta novadgrāvju tīrīšana pēc pavasara plūdiem. Nozāăēti 
bīstamie koki pie Meirānu Kalpaka pamatskolas. Jāveic Meirānu ielas seguma 
atjaunošana. Tāme šeit ir aptuveni Ls 9000. Ir jāizsludina iepirkums ūdensvada un 
kanalizācijas ievilkšanai pilsētas estrādē. Septembra sēdē jārunā par Ozolu ciema 
pievienošanu Lubānas pilsētai.  
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem.  
Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par pašvaldības darbību starplaikā starp 
domes sēdēm. 
(Pielikumā Nr.1 – I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.) 
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2.§ 
PAR NOSAUKUMA MAIĥU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „PRIEDĪTES”, 

INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Izskata Gintas KalniĦas 2013.gada 19.augusta iesniegumu (Reă.Nr.1-23/9) par 
nosaukuma maiĦu nekustamajam īpašumam „Priedītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. 
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka 
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.294 2000.gada 18.maijā nostiprināts nekustamais īpašums „Priedītes”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 6,1 ha platībā. 
Indrānu pagasta administratīvajā teritorijā ir divi īpašumi ar nosaukumu „Priedītes”, 
līdz ar to īpašumam maināms nosaukums. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, Ħemot vērā, ka Lubānas novada Indrānu pagasta administratīvajā 
teritorijā ir divi īpašumi ar vienādiem nosaukumiem, pamatojoties uz „Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daĜu un 15.panta pirmo daĜu, 
Ħemot vērā personīgo iesniegumu, saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 
23.08.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
nekustamajam īpašumam – zemei „Priedītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
īpašuma kadastra numurs: 7058-002-0060, mainīt nosaukumu uz 
„Kalnapriedītes”, Indrānu pag. Lubānas nov. 

(Pielikumā Nr.2 – Izvērsts lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas. G.KalniĦas 
iesniegums, mantojuma apliecības kopija uz 2 lapām atrodas Lubānas novada 
pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-23 (Fizisko personu iesniegumi, 
sūdzības, priekšlikumi par nopietniem trūkumiem un atbildes uz tiem, iesniegumi 
īpašuma jautājumos, dokumentu reăistrs) 2013.gads.) 
 

3.§ 
PAR TELPU GRUPU ADREŠU LIKVIDĀCIJU MĀCĪTĀJMUIŽAS IELĀ 2 

UN JAUNĀ IELĀ 45, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
SaĦemts Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas 2013.gada 26.jūlija 
iesniegumu (Reă. Nr.1-12/280) par telpu grupu adresēm Lubānā, Lubānas novadā. 

Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, KONSTATĒ, ka 

- pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 
Mācītājmuižas ielā 2, Lubānā, Lubānas nov., ir reăistrētas piecas telpu grupas, bet 
Valsts adrešu reăistra informācijas sistēmā šajā adresē ir reăistrētas deviĦas telpu 
grupas; 

- pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Jaunā 
ielā 45, Lubānā, Lubānas nov., nav reăistrētas telpu grupas, bet Valsts adrešu reăistra 
informācijas sistēmā šajā adresē ir reăistrētas divas telpu grupas.  
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Pēc veiktās adresācijas objektu apsekošanas dabā, pamatojoties uz Ministru kabineta 
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 
30.punktu un 26.punktu, saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 23.08.2013. sēdes 
(Protokols Nr.3, 3.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. adresācijas objektam Mācītājmuižas ielā 2, Lubāna, Lubānas nov., LV-
4830, likvidēt telpu grupas adreses: 

-  telpu grupu Nr.6, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 
117164930, 

- telpu grupu Nr.7, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 
117164947, 

- telpu grupu Nr.8, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 
117164955, 

- telpu grupu Nr.9, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 
117164963; 
2. adresācijas objektam Jaunā ielā 45, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, 

likvidēt telpu grupas adreses: 
-     telpu grupu Nr.1, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 

117163262, 
- telpu grupu Nr.2, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 

117163270. 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi” 44.punktu, lēmuma izrakstu izsniegt: 

- Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese: Rīgas 
iela 47, Valmiera, LV-4201; 

- nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai. 

(Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegums un pielikums uz 2 
lapām atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā  
(Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem) Protokols 
Nr.3,  2013.gads.) 
 

4.§ 
PAR NOKAVĒTO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀJUMU 

PIEDZIĥU NO ZIGRĪDAS ZVEJNIECES BEZSTRĪDA KĀRTĪBĀ 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokĜa parāda piedziĦu bezstrīda kārtībā 
no Zigrīdas Zvejnieces. 
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka ar 
1994.gada 25.maija Indrānu pagasta zemes komisijas sēdes lēmumu Nr.11 tika 
piešėirta pastāvīgā lietošanā zeme ar izpirkšanas tiesībām „CelmiĦi”, Indrānu pag., 
Lubānas nov. 5,2 ha kopplatībā, ar 2004.gada 14.jūlija Indrānu pagasta padomes sēdes 
lēmumu, protokols Nr.10, 1.§ 27.p. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz vienu 
zemes gabalu 3,8 ha platībā par labu citai personai, ar Lubānas novada pašvaldības 
domes sēdes 2011.gada 27.janvāra lēmumu, protokols Nr.2, 9.§ 5.p. tika izbeigtas 
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zemes lietošanas tiesības un piedāvāts slēgt zemes nomas līgumu par iepriekš 
lietošanā bijušo zemi. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par zemi un ēkām Zigrīdai Zvejniecei nav pilnā 
apmērā samaksāts par laika posmu no 2009.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1., 
2. un 3.maksāšanas termiĦu) un uz 2013.gada 29.augustu nekustamā īpašuma nodokĜa 
parāds par zemi ir Ls 27,30 apmērā, kur Ls 19,72 ir pamatparāds, Ls 7,58 ir 
nokavējuma nauda un nekustamā īpašuma nodokĜa parāds par mājokli ir Ls 7,55 
apmērā, kur Ls 6,50 ir pamatparāds, Ls 1,05 ir nokavējuma nauda. Kopējais parāds ir 
Ls 34,85 apmērā, kur Ls 26,22 ir pamatparāds, Ls 8,63 ir nokavējuma nauda. 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9.panta 1. un 2.daĜu, likuma „Par nodokĜiem un nodevām” 15.panta 1.daĜas 2.punktu, 
18.panta 1.daĜas 11.punktu, 26.panta 1.daĜu un 7.daĜas 2.punktu un 29.panta 2.daĜu, un 
vadoties no „Administratīvā procesa likuma” 358.panta 2.daĜas, 359.panta 1.daĜas 
1.punktu un 3.punktu, 360.panta 1.daĜas, 364.panta 1.daĜas, 366.pantu un 367.pantu, 
saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 23.08.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 4.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Uzlikt par pienākumu Zigrīdai Zvejniecei nomaksāt nekustamā īpašuma 
nodokĜa parādu, kopā Ls 34,85 (trīsdesmit četri lati un astoĦdesmit pieci 
santīmi) par zemi un ēkām „CelmiĦi”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika 
periodu no 2009.gada līdz 2013.gadam (par 2013.gada 1., 2. un 3.maksāšanas 
termiĦu) viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Zigrīdas Zvejnieces par labu Lubānas novada 
pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokĜa parādu un nokavējuma 
naudu par nekustamo īpašumu „CelmiĦi”, Indrānu pag., Lubānas nov., Ls 34,85 
(trīsdesmit četri lati un astoĦdesmit pieci) apmērā, kur Ls 26,22 ir pamatparāds, 
Ls 8,63 ir nokavējuma nauda, piedziĦu vēršot uz parādnieces naudas līdzekĜiem 
un viĦai piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: Pils iela 
16, Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokĜa parāds un nokavējuma 
nauda netiks nomaksāta viena mēneša laikā no domes sēdes lēmuma izraksta – 
administratīvā akta – saĦemšanas dienas. 
 

(Pielikumā Nr.3 – Izvērsts lēmums (administratīvais akts) uz 2 lapām. Izsūtīto 
brīdinājumu (atgādinājumu) par nokavētajiem nodokĜa maksājumiem kopijas; 
maksātāja personiskā konta pārskatu kopijas uz 11 lapām atrodas Lubānas novada 
pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā (Finanšu un attīstības komitejas sēžu 
protokoli un dokumenti pie tiem) Protokols Nr.3, 2013.gads.)  
 

5.§ 
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM „BěODĀRI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Izskata Rutas Ėeveres 2013.gada 29.jūlija iesniegumu (Reă.Nr.1-23/8) par zemes 
ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma „BĜodāri”, Indrānu pag., Lubānas 
nov. sadalīšanai. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo 
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informāciju, konstatē, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.55 1996.gada 22.janvārī nostiprināts 
nekustamais īpašums „BĜodāri”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas 
zemes vienības 42,6 ha kopplatībā un mājīpašuma. SaskaĦā ar iesniegumu īpašniece 
vēlas pārdot daĜu īpašuma ar aptuveno zemes platību 5 ha, īpašuma sadalīšanai ir 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, iesniegumam par projekta izstrādi 
pievienots grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija, kurā iezīmētas atdalāmā 
zemes gabala robežas. Vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa 
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 
atdalāmā zeme atrodas lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās, plānojums pieĜauj 
zemesgabalu sadali, noteikts, ka minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība – 1,0 
ha. 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daĜas 
3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaĦā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, 11.punktu, 4.punktu, 
vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa saistošajiem 
noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā 
daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ħemot vērā Rutas Ėeveres 
personīgo iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daĜas 13.punktu, 41.panta pirmās daĜas 3.punktu, pamatojoties uz „Administratīvā 
procesa likuma” 67.pantu, saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 23.08.2013. 
sēdes (Protokols Nr.3, 5.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „BĜodāri”, Indrānu pag., 
Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-017-0003, platība – 42,6 ha, 
sadalīšanai. 
(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums un nosacījumi nekustamā īpašuma „BĜodāri”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā sadalei uz 2 lapām. R.Ėeveres iesniegums, 
zemesgrāmatu apliecības kopija, shēma par sadalāmo zemesgabalu uz 8 lapām 
atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-23 
(Fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi par nopietniem trūkumiem un 
atbildes uz tiem, iesniegumi īpašuma jautājumos, dokumentu reăistrs) 2013.gads.) 
 

6.§ 
PAR TELPAS IZNOMĀŠANU SIA „MADONAS TRAUMATOLOĂIJAS UN 

ORTOPĒDIJAS KLĪNIKA” 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Izskata SIA „Madonas traumatoloăijas un ortopēdijas klīnika” 08.08.2013. 
iesniegumu, (Reă.Nr.1-12/298) par telpas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, 
iznomāšanu doktorāta vajadzībām. Telpa Nr.11 atrodas 1.stāvā, platība 13,2 m2, 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai nav nepieciešama.  
Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” paredz, ka veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai telpu 
iznomāšanā nepiemēro izsoles. ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
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23.08.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Iznomāt telpu Nr.11, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, SIA „Madonas 
traumatoloăijas un ortopēdijas klīnika”, Reă.Nr.40103293481, slēdzot līgumu uz 
laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 
(Telpas plāns atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā 
„Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem”, Protokols 
Nr.3, 2013.gads) 
 

7.§ 
PAR DEKLARĒTĀS DZĪVES VIETAS ZIĥU ANULĒŠANU IEVAI BRIZGAI 

(ZiĦo: T.Salenieks) 
 

Izskata administratīvo lietu, kas ierosināta uz Dainas Dzidras VītiĦas 2013.gada 
8.maija iesnieguma pamata. Konstatē, ka 2013. gada 8.maijā Lubānas novada 
pašvaldība saĦēma Dainas Dzidras VītiĦas iesniegumu (Reă.Nr.1-22/50), ar lūgumu 
anulēt deklarēto dzīvesvietu Ievai Brizgai Dainai Dzidrai VītiĦai piederošajā 
nekustamajā īpašumā Ozolu ielā 14-7, Lubānā, Lubānas novadā. Iesniegumā 
D.Dz.VītiĦa norāda, ka pagājušā gada oktobrī iegādājusies īpašumu Ozolu ielā 14-7, 
kur joprojām deklarēta iepriekšējā īpašnieka meita Ieva Brizga, dzimusi 1992.gadā, 
dzīvo un strādā pašlaik ārzemēs. Uzskatot, ka I.Brizgai nav juridisku tiesību būt 
deklarētai viĦas īpašumā, tādēĜ lūdz anulēt viĦas deklarēto dzīvesvietu Ozolu ielā 14-
7, Lubānā, Lubānas novadā. Balstoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 
1.punktu, tika ierosināta administratīvā lieta. 
ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.08.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 7.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Anulēt deklarētās dzīvesvietas ziĦas Ozolu ielā 14 – 7, Lubānā, Lubānas novadā, 
Ievai Brizgai, personas kods: xxx. 
(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums uz 2 lapām.) 
 

8.§ 
PAR LINDAS POMERES UN LĪGAS ŠPUNES KOMANDĒJUMU UZ 

KULĒNAS MĒRIJU FRANCIJĀ NO 2013.GADA 16.SEPTEMBRA LĪDZ 
26.SEPTEMBRIM 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Sakarā ar sadarbības partnera Kulēnas mērijas Francijā ielūgumu, Ħemot vērā Finanšu 
un attīstības komitejas 23.08.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 8.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
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1. Komandēt starpnovadu delegācijas sastāvā deputāti Līgu Špuni un 
pašvaldības Jaunatnes lietu speciālisti Lindu Pomeri uz Kulēnas mēriju 
Francijā laikā no 2013.gada 16.septembra līdz 26.septembrim. Apmaksāt ar 
komandējumu saistītos izdevumus saskaĦā ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu.  

2. Sniegt atskaiti par braucienu. 
 

9.§ 
PAR ZIEDOJUMU PIEĥEMŠANU 

(ZiĦo: T.Salenieks) 
 

2013.gada 20.jūlijā Lubānā notika kultūras pasākums „Senioru svētki”. Minēto svētku 
organizēšanai Lubānas novada pašvaldība ir saĦēmusi ziedojumu LVL 70,00 apmērā 
no SIA „Holzwerke – Lubāna”, ko apliecina AS „Swedbank” 2013.gada 16.jūlija 
konta izraksta informācija. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 21.panta 19.punktu, 
Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.08.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 9.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
PieĦemt SIA „Holzwerke-Lubāna” ziedojumu LVL 70,00 (septiĦdesmit lati) 
apmērā. SaĦemto ziedojumu izlietot kultūras pasākuma „Senioru svētki” 
izdevumu apmaksai.  

10.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 

 (ZiĦo: T.Salenieks) 
 
Sakarā ar nepieciešamību veikt neatliekamu siltumapgādes sistēmas remontu Tilta 
ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu tāmes 
ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas kodiem, Ħemot vērā Finanšu 
un attīstības komitejas 23.08.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 11.§ un 12.§) lēmumus, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), 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.11 
“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.11 “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.11 “Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
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konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un 
tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(Pielikumā Nr.6 – Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 
”Par 2010.gada budžetu”” uz 1 lapas.) 

 
11.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKěU SKAITU, 
LOCEKěU KANDIDĀTU PIETEIKŠANAS TERMIĥU 

(ZiĦo: T.Salenieks, S.Līcīte) 
 
Noklausās Lubānas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Sandras Līcītes 
sniegto ziĦojumu, ka Latvijas Republikas likuma „Republikas pilsētu un novada 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu komisiju likums” (turpmāk „Vēlēšanu 
komisiju likums”) 2.panta pirmā daĜa nosaka „Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas 
pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas 
pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu 
komisiju”. Vēlēšanu komisiju likuma 5.panta pirmā daĜa nosaka, ka „Republikas 
pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai 
novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc 
domes izveidošanas”. SaskaĦā ar Vēlēšanu komisiju likuma 1.panta pirmo daĜu un 
9.pantu, novada vēlēšanu komisiju izveido 7-15 locekĜu sastāvā, locekĜu skaitu un 
vēlēšanas komisijas locekĜu kandidātu pieteikšanās termiĦu nosaka dome. 
Pamatojoties uz LR likuma „Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkĦu komisiju likums” 1.panta pirmo daĜu, 2.panta pirmo daĜu, 5.panta 
pirmo daĜu, 9.pantu un Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.08.2013. sēdes 
(Protokols Nr.3, 15.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Izveidot Lubānas novada Vēlēšanu komisiju desmit locekĜu sastāvā. 
2. Izsludināt Lubānas novada Vēlēšanu komisijas locekĜu kandidātu 

pieteikšanas termiĦu līdz 2013.gada 18. septembrim. 
3. Atbildīgajam administrācijas darbiniekam normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā izziĦot vēlēšanu komisijas locekĜu kandidātu pieteikšanās 
termiĦu. 

 
12.§ 

PAR IZGLĪTOJAMO SKAITU KLAŠU ATVĒRŠANAI PAMATIZGLĪTĪBAS 
UN VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU APGUVEI 

LUBĀNAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
1. Par Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas iesniegumu jautājumā 

par 12.klašu skolēnu sadali divās klasēs un 11.klases atvēršanu 2013./2014. 
mācību gadā 

 
Lubānas novada pašvaldība 2013.gada 20.augustā saĦēma Lubānas vidusskolas 
direktores Maijas Krustas iesniegumu Nr.1-12/15, (Reă.Nr.1-13/99), kurā pašvaldībai 
izteikti lūgumi:  
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1. Ħemot vērā atšėirīgos skolēnu raksturus, kā arī to, ka pateicoties pagājušajā gadā 
veiktajam skolēnu dalījumam ir uzlabojušās skolēnu sekmes un novērojama 
individuālā izaugsme - 2013./2014. mācību gadā atĜaut dalīt 12.klases skolēnus 
(kopā 25) divās klasēs; 

2. atvērt 11.klasi ar skolēnu skaitu – 12 (divpadsmit). 
No Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27. augusta noteikumu Nr. 1 „Par 
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un 
pedagoăiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” 7.1 apakšpunkta izriet, 
ka minimālais vienā klasē pieĜaujamo izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolā ir 15 
(piecpadsmit) izglītojamie. 
Iepriekš minēto Lubānas novada pašvaldības noteikumu 3.punkts nosaka, ka 
„Izglītojamo skaita noteikšanā var tik izdarīti izĦēmumi ar Lubānas novada domes 
lēmumu”. 
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.08.2013. 
sēdes (Protokols Nr.3, 4.§, 3.p.) lēmumu, pamatojoties uz Lubānas novada 
pašvaldības 2009.gada 27. augusta noteikumu Nr.1 „Par minimālo un maksimālo 
izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, 
pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoăiskās korekcijas klasēs un 
interešu izglītības grupās” 3.punktu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. AtĜaut Lubānas vidusskolā 2013./2014. mācību gadā veidot divas 12.klases ar 

kopējo skolēnu skaitu – 25 (divdesmit pieci).  
2. AtĜaut Lubānas vidusskolā 2013./2014. mācību gadā atvērt 11.klasi ar kopējo 

skolēnu skaitu - 12 (divpadsmit). 
 

2. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores L.Kunces iesniegumu 
jautājumā par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2013./2014.mācību gadā 

 
Lubānas novada pašvaldība 2013.gada 19.augustā saĦēma Meirānu Kalpaka 
pamatskolas direktores L.Kunces iesniegumu Nr.1-16/11 (Reă.Nr.1-13/97) par 
skolēnu piepildījumu klašu grupās 2013./2014. mācību gadā. Iesniegumā izteikts 
lūgums atĜaut atvērt klases ar skolēnu skaitu: 2.,3.klase – 7 skolēni; 5.,6.klase – 3 
skolēni; 7.,8.klase – 7 skolēni; 9.klase – 3 skolēni. 
No Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27. augusta noteikumu Nr. 1 „Par 
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un 
pedagoăiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” 6.1.2. apakšpunkta 
izriet, ka minimālais vienā klasē pieĜaujamo izglītojamo skaits Meirānu Kalpaka 
pamatskolā ir 8 (astoĦi) izglītojamie. 
Iepriekš minēto Lubānas novada pašvaldības noteikumu 2.punkts nosaka „Ja Lubānas 
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamo skaits klasē ir mazāks par 
šajos noteikumos noteikto minimālo izglītojamo skaitu, veido apvienotās klases”,  
3.punkts nosaka, ka „Izglītojamo skaita noteikšanā var tik izdarīti izĦēmumi ar 
Lubānas novada domes lēmumu”. 
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.08.2013. 
sēdes (Protokols Nr.3, 4.§, 3.p.) lēmumu, pamatojoties uz Lubānas novada 
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pašvaldības 2009.gada 27. augusta noteikumu Nr.1 „Par minimālo un maksimālo 
izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, 
pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoăiskās korekcijas klasēs un 
interešu izglītības grupās” 2. un 3.punktu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
AtĜaut Meirānu Kalpaka pamatskolā 2013./2014. mācību gadā atvērt četrus 
nepilnu klašu komplektus: 
1. apvienota 2. un 3.klase (septiĦi izglītojamie); 
2. apvienota 5. un 6.klase (trīs izglītojamie);  
3. apvienota 7. un 8.klase (septiĦi izglītojamie);  
4. 9.klase (trīs izglītojamie). 

 
13.§ 

PAR DARBA SLODZĒM 2013./2014.MĀCĪBU GADĀ PIRMSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „RŪĖĪŠI” LOGOPĒDAM, MŪZIKAS 

SKOLOTĀJAM UN SPORTA SKOLOTĀJAM 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
2013.gada 21.augustā Lubānas novada pašvaldība saĦēma PII „Rūėīši” vadītājas 
A.Somas iesniegumu Nr.1-10/12 (Reă.Nr.1-13/100). Iesniegumā lūgts 2013./2014. 
mācību gadā saglabāt logopēdam, mūzikas skolotājam, sporta skolotājam amata 
likmes iepriekšējā mācību gada līmenī, norādot, ka pedagogi ir gatavi pārtraukt darba 
attiecības, ja darba slodze netiks saglabāta iepriekšējā līmenī.  
Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27. septembra noteikumu Nr.2 „Par kārtību, 
kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs” 2. un 3. pielikumā ir noteikts pedagogu darba slodzes 
lielums un amata vienību skaits pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās). 2013./2014. 
mācību gadā bērnu skaits iestādē samazinās no 96 uz 83 bērniem. Bērnu skaita 
samazinājums ir 5-6 gadus vecu bērnu grupā, kur bērnu skaits ir samazinājies zem 
minimāli noteiktā (21) bērnu skaita, lai būtu iespējams piemērot pagājušajā mācību 
gadā noteiktās darba slodzes likmes. Šī iemesla dēĜ, pamatojoties uz Lubānas novada 
pašvaldības 2009.gada 27. septembra noteikumos Nr.2 „Par kārtību, kādā nosaka 
pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs” paredzēto, darba slodzes speciālistiem - logopēdam, mūzikas 
skolotājam un sporta skolotājam samazinās. 
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.08.2013. 
sēdes (Protokols Nr.3, 4.§, 3.p.) lēmumu, lai nodrošinātu PII „Rūėīši” līdzšinējo 
pedagogu un speciālistu sastāvu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
2013./2014. mācību gadā pirmskolas izglītības iestādes „Rūėīši” speciālistiem - 
logopēdam, mūzikas skolotājam, sporta skolotājam saglabāt amata likmes 
2012./2013. mācību gada līmenī. 
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14.§ 
PAR GADATIRGUS RĪKOŠANU 

 (ZiĦo: T.Salenieks) 
 
ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.08.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 13.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Rīkot MiėeĜdienas gadatirgu 2013.gada 28.septembrī centra laukumā, Lubānā, 
Lubānas novadā. 

 
15.§ 

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

 
Iepazīstas ar domes priekšsēdētāja T.Salenieka 28.08.2013. iesniegumu (Reă.Nr.1-
13/108) par daĜēja ikgadējā atvaĜinājuma piešėiršanu. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), 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 
2.septembra līdz 15.septembrim par nostrādāto laika posmu no 01.08.2012. – 
31.07.2013. 

2. AtvaĜinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības 
kredītiestādēs un Valsts kasē. 

3. Domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei domes priekšsēdētāja 
atvaĜinājuma laikā noteikt darba samaksu Ls 3,92 (trīs lati, 92 santīmi) 
stundā par nostrādāto laiku. 

 
16.§ 

PAR ZEMES PATAPINĀJUMA LĪGUMU SLĒGŠANU 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Izskata biedrības „Aborieši” valdes locekĜa Māra ValaiĦa 28.08.2013. iesniegumu 
(Reă.Nr.1-13/105). Sakarā ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” projekta „Aprīkojuma iegāde aktīvās 
atpūtas nodrošināšanai un dažādošanai” ietvaros iegādāto aprīkojumu nepieciešams 
rast iespēju noslēgt nomas līgumu ar pašvaldību par zemes gabalu izmantošanu dabas 
takas izveidei un uzturēšanai 3 km garumā, kura tiks izmantota iedzīvotāju brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanai. VeloceliĦa izveidei uz pašvaldības nekustamā 
īpašuma ar kadastra numuriem: 7058-016-0182, 7058-017-0124 (vecā dzelzceĜa 
sliežu vaĜĦa). Zemes patapinājuma līgumu vēlams slēgt uz 8 gadiem. 
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Domes priekšsēdētājs T.Salenieks, deputāts I.Losāns un izpilddirektors I.Bodžs 
ierosina nepiekrist slēgt zemes patapinājuma līgumu par vecā dzelzceĜa klājuma 
zemes gabalu izmantošanu, sakarā ar problēmām, kuras varētu rasties pašvaldībai, pēc 
minētā termiĦa līguma noslēgšanas. 
1. Slēgt zemes patapinājuma līgumu ar biedrību “Aborieši” par zemes gabalu 

ar kadastra numuriem: 7013-001-0067; 7013-001-0096; 7013-001-0068 
izmantošanu ar termiĦu līdz astoĦiem gadiem sakarā ar Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēăiju 
īstenošanas teritorijā” projektu „Aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas 
nodrošināšanai un dažādošanai”. 

2. Par atbildīgo personu līguma slēgšanā nozīmēt pašvaldības izpilddirektoru 
Ivaru Bodžu. 

 
17.§ 

PAR DARBA SLODZI 2013./2014.MĀCĪBU GADĀ LUBĀNAS 
VIDUSSKOLAS LOGOPĒDAM 

(ZiĦo: T.Salenieks) 
 
Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas 27.08.2013. iesniegumu Nr.1-
12/16 (Reă.28.08.2013., Nr.1-13/107) par papildus finansējumu 0,3 slodzes skolas 
logopēdam sakarā ar audzēkĦu skaita, kuriem ir logopēdiskas un mācīšanās 
traucējumu problēmas, palielināšanos skolā.  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Mārīte Kotāne, Guntis 
Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, 
Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Sākot ar 2013./2014.mācību gadu Lubānas vidusskolā palielināt amata logopēds  
slodzi par 0,25 (nulle, divdesmit piecām) likmēm. 
 
Sēdi slēdz plkst.17,00. 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                              Tālis Salenieks     
 
Protokolists:                                                                                         Diāna Krieva 
Parakstīts________________________________________ 
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