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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 26.septembrī                                                               Nr. 14 

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, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Lana KUNCE, 
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Iveta PEILĀNE. 
                          
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA, galvenā  
                          grāmatvede. 
Nepiedalās -  
Deputāti:        Līga ŠPUNE, atrodas ārzemju komandējumā; Guntis KLIKUČS, sakarā  
                       ar savu tiešo darbu. 
 
 Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un ierosina iekĜaut darba kārtībā 
jautājumu „Par mērėdotāciju Lubānas novada pamata un vispārējās izglītības iestāžu 
un pirmskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 
pedagogu atlīdzībai”. 
Deputāti vienojas par sekojošu DARBA KĀRTĪBU: 
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm.  
2. Par deputātes Mārītes Kotānes pilnvaru izbeigšanos. 
3. Par grozījumiem pašvaldības iestādes „Lubānas Kultūras nams” nolikumā. 
4. Par grozījumiem pašvaldības iestādes „Meirānu Tautas nams” nolikumā. 
5. Par pašvaldības struktūrvienības „Jauniešu centrs” nolikuma apstiprināšanu. 
6. Par noteikumu „Noteikumi par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas novada 
pašvaldībā” apstiprināšanu. 
7. Par pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu. 
8. Par pašvaldības Administratīvās komisijas apstiprināšanu. 
9. Par Lubānas novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu. 
10. Par Vēsmas Garās iekĜaušanu reăistrā Nr.1 „Lubānas novada pašvaldībai 

piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” un dzīvokĜa izīrēšanu. 
11. Par Sandras ZvidriĦas iekĜaušanu reăistrā Nr.1 „Lubānas novada pašvaldībai 

piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” un dzīvokĜa izīrēšanu. 
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokĜa Nr.11, Ozolu ielā 14, Lubānā, 

Lubānas novadā, atsavināšanu. 
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13. Par grozījumiem 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 10.§) nolikuma Nr.5 
„Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 
pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”. 

14. Par finansējumu Lubānas vidusskolas tautas tērpu uzturēšanas pakalpojumiem. 
15. Par papildus finansējuma piešėiršanu biedrībai „Saulains rīts” projekta „Atbalsta 

centrs ăimenēm ar bērniem Lubānas novadā” realizācijai. 
16. Par grozījumiem 2013.gada 30.maija domes lēmumā (Protokols Nr.6, 9.§, 1.p.) 

„Par Jauniešu centra projektu „Atklāj mūziku!” Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 
2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības stratēăijas 
2009.-2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu konkursā”. 

17. Par objekta „Lietus ūdens kanalizācijas slēgtā vada izbūve Parka ielā 1A, Lubānā, 
Lubānas novadā” finansēšanu. 

18. Par grozījumiem pašvaldības 2013.gada budžetā. 
19. Par adreses maiĦu nekustamajam īpašumam „UpmaĜi”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā. 
20. Par mērėdotāciju Lubānas novada pamata un vispārējās izglītības iestāžu un 

pirmskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 
pedagogu atlīdzībai. 
 

1.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM 

(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, I.Peilāne) 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu un dalību 
pasākumos starplaikā starp domes sēdēm: 

- 21.09. notika Elmāra Saukas dokumentālās filmas par Lubānu pirmizrāde; 
- ir sakārtojies aktuālais jautājums sakarā ar psihologa vakanci un darbu uzsācis 

psihologs, pie kura var vērsties pēc palīdzības, iepriekš sazinoties ar Sociālā 
dienesta darbinieci Vēsmu Masu; 

- 23.09. Rīgā notika domes sēde; 
- paredzētie darbi, kuri bija plānoti un iestrādāti pašvaldības budžetā gada 

sākumā, ir paveikti, izĦemot ielu apgaismojuma sakārtošanu; 
- saĦemts aicinājums deputātiem no Lubānas vidusskolas direktores „Par skolas 

dienu” apmeklējumiem; 
- saĦemts ielūgums uz Meirānu deju kolektīva 20 gadu jubilejas svinībām 

12.oktobrī. 
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.) 

 
2.§ 

PAR DEPUTĀTES MĀRĪTES KOTĀNES PILNVARU IZBEIGŠANOS 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 

Lubānas novada pašvaldībā saĦemts deputātes Mārītes Kotānes (vēlētāju apvienība 
„Mūsu mājas rītdienai”) 23.09.2013. iesniegums (Reă.Nr.1-13/123) par deputāta 
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pilnvaru nolikšanu (iesniegumam pievienota Korupcijas un noziedzības apkarošanas 
biroja vēstule Nr.1-19/127). Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada 
domes deputāta statusa likuma” 3.panta pirmās daĜas 1) apakšpunktu, kas nosaka, ka 
deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiĦa ar brīdi, kad dome ir pieĦēmusi lēmumu 
par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida 
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu un 3.panta ceturto daĜu, kas nosaka, ka 
lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiĦa sakarā ar viĦa iesniegumu ir 
jāpieĦem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saĦēmis deputāta 
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Izbeigt Mārītes Kotānes, personas kods: xxx, deputāta pilnvaras pirms termiĦa.  
 

3.§ 
PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „LUBĀNAS KULTŪRAS 

NAMS” NOLIKUMĀ 
 (ZiĦo: I.Peilāne) 

 
Sakarā ar to, ka pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām Lubānas novada pašvaldība ar 
2013.gada 12.jūnija domes lēmumu (Protokols Nr.8, 2.§) izveidoja Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komiteju, apvienojot iepriekšējā sasaukumā darbojošās 
divas komitejas: Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komiteju un Izglītības, 
kultūras un sporta komiteju,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Izdarīt grozījumus pašvaldības iestādes „Lubānas Kultūras nams” Nolikumā: 
1.5 punktā un 7.2 punktā vārdus „Izglītības, kultūras un sporta komiteja” 
aizstāt ar vārdiem „Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju”. 
(Pielikumā Nr.2 – Nolikums Nr.1 „Lubānas Kultūras nama nolikums” ar grozījumiem  

uz 2 lapām.) 

 
4.§ 

PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „MEIRĀNU TAUTAS 
NAMS” NOLIKUMĀ 

(ZiĦo: I.Peilāne) 

 
Sakarā ar to, ka pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām Lubānas novada pašvaldība ar 
2013.gada 12.jūnija lēmumu (Protokols Nr.8, 2.§) izveidoja Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta komiteju, apvienojot iepriekšējā sasaukumā darbojošās divas 
komitejas: Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komiteju un Izglītības, kultūras un 
sporta komiteju, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (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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Izdarīt grozījumus pašvaldības iestādes „Meirānu Tautas nams” nolikumā: 1.5 
punktā un 7.2 punktā vārdus „Izglītības, kultūras un sporta komiteja” aizstāt ar 
vārdiem „Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja”. 
(Pielikumā Nr.3 – Nolikums Nr.2 „Meirānu Tautas nama nolikums” ar grozījumiem 

uz 2 lapām.) 

 
5.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS „JAUNIEŠU CENTRS” 
NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 

SaskaĦā ar Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.09.2013. 
sēdes (Protokols Nr.4, 7.§), Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes 
(Protokols Nr.4, 11.§) lēmumiem un veiktajiem labojumiem un precizējumiem 
iesniegtajā nolikuma projektā,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības struktūrvienības „Jauniešu centrs” 
nolikumu.  
(Pielikumā Nr.4 – Nolikums Nr.4 „Lubānas novada pašvaldības struktūrvienības 

„Jauniešu centrs” nolikums”” uz 2 lapām.) 

 
6.§ 

PAR NOTEIKUMU „NOTEIKUMI PAR DĀVINĀJUMIEM (ZIEDOJUMIEM)  
LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” APSTIPRINĀŠANU 

(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka „Pašvaldības 
dome pieĦem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)”. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 19.punkts nosaka, ka „Dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziĦā, turklāt tikai dome 
var: noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī 
kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieĦemšana un pārzināšana, 
aizdevumu, aizĦēmumu un citu ekonomisko saistību uzĦemšanās pašvaldības vārdā”. 
ĥemot vērā likumā „Par pašvaldībām” noteikto pilnvarojumu un nepieciešamību 
Lubānas novada pašvaldībai izstrādāt dāvinājumu (ziedojumu) pieĦemšanas un 
izlietošanas kārtību, ir sagatavots noteikumu projekts „Noteikumi par dāvinājumu 
(ziedojumu) pieĦemšanu un izlietošanu Lubānas novada pašvaldībā”. 
Noklausījusies pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, 21.panta pirmās daĜas 
19.punktu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols 
Nr.4, 10.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas 
novada pašvaldībā”. 
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(Pielikumā Nr.5 – Noteikumi Nr.4 „Noteikumi par dāvinājumiem (ziedojumiem) 

Lubānas novada pašvaldībā” uz 4 lapām.) 

 
7.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS NOLIKUMA 
APSTIPRINĀŠANU 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta 1.punkts nosaka, ka 
„Administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldības administratīvās komisijas”. 
Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 3.daĜa nosaka, ka „Valdes, komisijas un darba 
grupas darbojas saskaĦā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem.” Likuma „Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punkts nosaka, ka „Pašvaldības dome pieĦem: 
iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)”. ĥemot vērā, ka 
līdzšinējais administratīvās komisijas nolikums nav spēkā, ir izstrādāts jauns 
nolikuma „Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” 
projekts. 
Noklausoties pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, Ħemot vērā 
Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 1.§) lēmumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daĜas 2.punktu, 61.panta 
3.daĜu,   
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt nolikumu „Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
nolikums”. 
(Pielikumā Nr.6 – Nolikums Nr.5 „Lubānas novada pašvaldības Administratīvās 

komisijas nolikums” uz 2 lapām.) 

 
8.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
SaskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.daĜu „Atsevišėu pašvaldības 
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no 
domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, 
komisijas vai darba grupas”.  
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pants nosaka, ka „Pašvaldības 
administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru 
laiku”. Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma (Apstiprināts 
ar 2013.gada 26.septembra domes sēdes, Protokols Nr.14, 7.§ lēmumu) 1.1.punkts 
paredz, ka Lubānas novada pašvaldības Administratīvā komisija tiek izveidota uz 
Lubānas novada domes pilnvaru laiku un atrodas Lubānas novada domes pārraudzībā. 
SaskaĦā ar Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 3.1. 
punktu Administratīvā komisija izveidojama 5 (piecu) locekĜu sastāvā, sastāv no 
komisijas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka un trīs locekĜiem. 
ĥemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams izveidot jaunu Lubānas novada 
pašvaldības Administratīvo komisiju. 
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Lubānas novada pašvaldībā saĦemti 26.09.2013. iesniegumi no Andra KĜaviĦa 
(Reă.Nr.1-22/113), TāĜa Salenieka (Reă.Nr.1-22/114), Sandras Valaines (Reă.Nr.1-
22/117), Ilonas Malahovskas (Reă.Nr.1-22/115), Gunta Stalbova (Reă.Nr.1-22/116), 
kuros izteikta vēlme būt par Lubānas novada pašvaldības administratīvās komisijas 
locekli. 
Noklausoties domes priekšsēdētāja T.Salenieka sniegto informāciju, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
207.pantu, saskaĦā ar  Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols 
Nr.4, 1.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs - Andris KěAVIĥŠ, personas kods: xxx. 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Tālis SALENIEKS, personas kods: xxx. 
Komisijas locekĜi - Sandra VALAINE, personas kods: xxx; 
                                Ilona MALAHOVSKA, personas kods: xxx;                            
                                Guntis STALBOVS, personas kods: xxx. 
(Pielikumā Nr.7 – Iesniegumi uz 5 lapām.) 

 
9.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS IZVEIDOŠANU 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu komisiju likuma 
2.panta 1.daĜa nosaka, ka „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”, Ħemot vērā iepriekš 
minēto, ir nepieciešams ievēlēt jaunu Lubānas novada pašvaldības komisiju -  
„Lubānas novada Vēlēšanu komisija”. 
ĥemot vērā 2013.gada 29.augusta Lubānas novada domes lēmumu, Lubānas novada 
pašvaldība ir saĦēmusi 18.09.2013. (Reă.Nr.1-13/114) pieteikumus no Guntas 
Ārendes, Līgas BirziĦas, Valda Grozas, Janīnas Leices, Sandras Līcītes, DaiĦa Pliča, 
Intas Torgānes, Kaspara Tropa, Sandras VasiĜevska, Elgas VoĜskas, kuros izteikta 
vēlme kĜūt par Lubānas novada Vēlēšanas komisijas locekli. 
Noklausoties domes priekšsēdētāja T.Salenieka sniegto informāciju, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, 21.panta pirmās daĜas 24., 25.punktiem, 
Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkĦu komisiju likuma 
10.pantu, kā arī Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes 
(Protokols Nr.4, 2.§), lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada Vēlēšanu komisiju desmit locekĜu sastāvā. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
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n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Guntu 
ĀRENDI, personas kods: xxx, dzīvesvietas adrese: „Kalnabranti”, Indrānu 
pagasts, Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Līgu 
BIRZIĥU, personas kods: xxx, dzīvesvietas adrese: Ozolu iela 14-27, Lubānā, 
Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Valdi 
GROZU, personas kods: xxx, dzīvesvietas adrese: Parka iela 9-12, Lubāna, 
Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Janīnu 
LEICI, personas kods: xxx, dzīvesvietas adrese: Skolas iela 4-2, Lubāna, 
Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Sandru 
LĪCĪTI, personas kods: xxx, dzīvesvietas adrese: Krasta iela 28, Lubāna, 
Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Daini  
PLIČU, personas kods: xxx, dzīvesvietas adrese: „VecbĜodāri”, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (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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Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Intu 
TORGĀNI, personas kods: xxx, dzīves vietas adrese: „OlgasīĜi”, Indrānu 
pagasts, Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Kasparu 
TROPU, personas kods: xxx, dzīves vietas adrese: Oskara Kalpaka iela 22, 
Lubāna, Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Sandru 
VASIěEVSKU, personas kods: xxx, dzīvesvietas adrese: Jaunā iela 15, Lubāna, 
Lubānas novads. 
 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāvā Elgu 
VOěSKU, personas kods: xxx, dzīves vietas adrese: Stacijas iela 12-1, Lubāna, 
Lubānas novads. 
(Pielikumā Nr.8 – Iesniegums un novada Vēlēšanu komisijas locekĜa kandidāta 

pieteikumi uz 11 lapām.) 

 
10.§ 

PAR VĒSMAS GARĀS IEKěAUŠANU REĂISTRĀ Nr.1 „LUBĀNAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠĀS VAI TĀS NOMĀTĀS 

DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANAI” UN DZĪVOKěA IZĪRĒŠANU 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
SaĦemts Vēsmas Garās 02.09.2013. (Reă.Nr.1-22/92), iesniegums sakarā ar 
dzīvojamās platības piešėiršanu un Lubānas novada Sociālā dienesta 13.09.2013. 
rekomendācija Nr.1-01/218 ar sociālās situācijas aprakstu par V.Garās ăimeni. ĥemot 
vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 3.§), lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. IekĜaut reăistrā Nr.1 „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās 

nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” Vēsmu Garo, personas kods: xxx, 
dzīvesvietas adrese: Ozolu ielā 14, dzīvoklis 2, Lubānā, Lubānas novadā. 

2. Noslēgt īres līgumu ar Vēsmu Garo par dzīvokĜa Nr.6, Krasta ielā 8, Lubānā, 
Lubānas novadā, īri. 

(Pielikumā Nr.9 – Lubānas novada Sociālā dienesta rekomendācija uz 1 lapas.) 
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11.§ 

PAR SANDRAS ZVIDRIĥAS IEKěAUŠANU REĂISTRĀ Nr.1 „LUBĀNAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠĀS VAI TĀS NOMĀTĀS 

DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANAI” UN DZĪVOKěA IZĪRĒŠANU 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
SaĦemts Sandras ZvidriĦas 03.09.2013. (Reă.Nr.1-22/100) iesniegums sakarā ar 
dzīvojamās platības piešėiršanu un Lubānas novada Sociālā dienesta 13.09.2013. 
rekomendācija Nr.1-01/217 ar sociālās situācijas aprakstu par S.ZvidriĦas ăimeni.  
ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 3.§), 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. IekĜaut reăistrā Nr.1 „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās 

nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” Sandru ZvidriĦu, personas kods: xxx, 
dzīvesvietas adrese: Oskara Kalpaka ielā 14-6, Lubānā, Lubānas novadā. 

2. Noslēgt īres līgumu ar Sandru ZvidriĦu par dzīvokĜa Nr.6, Tilta ielā 13, 
Lubānā, Lubānas novadā, īri. 

(Pielikumā Nr.10 – Lubānas novada Sociālā dienesta rekomendācija uz 1 lapas.) 

 
12.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĪVOKěA Nr.11, OZOLU 
IELĀ 14, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
 
Pašvaldības rīcībā ir labiekārtots dzīvoklis Nr.11, Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas 
novadā. Dzīvoklis ir labiekārtots, tā kadastrālā vērtība uz 01.01.2013. sastāda Ls 
1075, atsavināšanas izdevumi (sludinājums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”) sastāda  
Ls 45. Dzīvoklis nav izmantojams palīdzības sniegšanai dzīvokĜu jautājumu 
risināšanā sociāli maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, jo tā uzturēšana ir dārga. 
Komitejas priekšsēdētājs T.Salenieks un deputāte R.Kolāte ierosina samazināt 
lēmuma projektā noteikto nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacīto cenu no Ls 1500 
uz Ls 1200. 
ĥemot vērā iepriekš minēto, saskaĦā ar Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. 
sēdes (Protokols Nr.4, 3.§), lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Veikt pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokĜa Nr.11, Ozolu ielā 14, Lubānā, 

Lubānas novadā, kadastrālo uzmērīšanu un saglabāt dzīvokli pašvaldības 
īpašumā, ierakstot to zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda 
kā atsevišėu dzīvokĜa īpašumu. 

2. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli ar kopējo platību 36,7 
m², pārdodot to atklātā izsolē par latiem. Apstiprināt nosacīto cenu Ls 1200 
(viens tūkstotis divi simti lati).  
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3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt nekustamā 
īpašuma atsavināšanu. 

 
13.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 30.JŪLIJA (PROTOKOLS Nr.8, 10.§) 
NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN 

SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 
1.PIELIKUMĀ „LUBĀNAS NOVADA DOMES AMATPERSONU, 

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU DARBINIEKU AMATU 
SARAKSTS” 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 

Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojumu par nepieciešamību veikt 
grozījumus 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 10.§) apstiprinātā Nolikuma Nr.5 
„Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 
pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”. ĥem vērā Finanšu un attīstības 
komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 6.§), lēmumu. 
 

     Deputāts Aigars Noviks nepiedalās šī jautājuma izskatīšanā un lemšanā sakarā 

ar to, ka šis lēmums tieši ietekmē viĦa personiskās tiesības un intereses. 

 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – 
nav,  
n o l e m j : 
Izdarīt grozījumus 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 10.§) apstiprinātā 
Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 
garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes 
amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu 
saraksts”: 
1. Amata vienībai - juriskonsults (kods 2619 01) samazināt amata likmi uz 0,6; 
2. Amata vienībai - vēsturisko liecību un izstāžu zāles izglītojošā darba un 

darba ar apmeklētājiem vadītājs (kods 2621 11) palielināt amata likmi uz 
0,7; 

3. Izveidot jaunu amata vienību - tūrisma organizators (kods 2431 12) ar darba 
samaksu Ls 418 (četri simti astoĦpadsmit lati) mēnesī un amata likmi 0,3. 

(Pielikumā Nr.11 – 1.pielikums „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 

administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts” ar grozījumiem uz 3 lapām.) 

 
14.§ 

PAR FINANSĒJUMU LUBĀNAS VIDUSSKOLAS TAUTAS TĒRPU 
UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMIEM 

(ZiĦo: T.Salenieks) 
 

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas 17.09.2013. iesniegumu Nr.1-
12/19 (Reă.18.09.2013., Nr.1-13/116) par finansējuma piešėiršanu tautas tērpu 
noliktavas pārziĦa algošanai.  
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Lai nodrošinātu Lubānas vidusskolas pašdarbības kolektīvu tautas tērpu saglabāšanu 
un remontu un Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 1.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Aigars Noviks, Iveta 
Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt finansējumu Ls 150 (viens simts piecdesmit latu) apmērā no brīvajiem 
(nesadalītajiem) budžeta līdzekĜiem Lubānas vidusskolai tautas tērpu 
uzturēšanas pakalpojumiem no 2013.gada oktobra līdz decembrim. 
 

15.§ 
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU BIEDRĪBAI „SAULAINS 

RĪTS” PROJEKTA „ATBALSTA CENTRS ĂIMENĒM AR BĒRNIEM 
LUBĀNAS NOVADĀ” REALIZĀCIJAI 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 

Izskata Lubānas novada Sociālā dienesta vadītājas I.Līberes 18.09.2013. iesniegumu 
Nr.1-1/222 (Reă.Nr.1-13/119) sakarā ar papildus finansējuma Ls 1169,50 apmērā 
nepieciešamību EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas ietvaros 
sadarbībā ar biedrību „Saulains rīts” realizētajam projektam „Atbalsta centrs ăimenēm 
ar bērniem Lubānas novadā”. 2013.gada 31.janvāra sēdē dome pieĦēma lēmumu par 
iepriekš minētā projekta atbalstu. ĥemot vērā investīciju projekta aktualitāti novada 
iedzīvotājiem, kā arī Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 3.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Aigars Noviks, Iveta 
Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Precizēt 2013.gada 31.janvāra domes 10.§ „Iesniegumi” 1.p. lēmumu par 
atbalstu biedrības „Saulains rīts”, Reă. Nr. 4008174329, lūgumam un piešėirt Ls 
2084,49 (divi tūkstoši astoĦdesmit četri lati, 49 santīmi) no brīvajiem 
(nesadalītajiem) pašvaldības budžeta līdzekĜiem projekta „Atbalsta centrs 
ăimenēm ar bērniem Lubānas novadā” līdzfinansējuma nodrošināšanai pilnā 
apmērā. 

 
16.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2013.GADA 30.MAIJA DOMES LĒMUMĀ 
(PROTOKOLS Nr.6, 9.§, 1.p.) „PAR JAUNIEŠU CENTRA PROJEKTU 

„ATKLĀJ MŪZIKU!” EIROPAS SAVIENĪBAS EIROPAS 
LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI LAUKU ATTĪSTĪBAS  

PROGRAMMAS 2007.- 2013.GADAM IETVAROS APSTIPRINĀTĀS 
„MADONAS NOVADA FONDA DARBĪBAS STRATĒĂIJAS 2009.-

2013.GADAM ĪSTENOŠANAI PAREDZĒTAJĀ ATKLĀTAJĀ PROJEKTU 
KONKURSĀ” 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
 

Pamatojoties uz iepirkuma „Mūzikas instrumentu un apskaĦošanas iekārtas piegāde” 
identifikācijas Nr.LNP2013/ELFLA rezultātiem, Ħemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 13.§) lēmumu, 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Aigars Noviks, Iveta 
Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Izdarīt grozījumus domes 2013.gada 30.maija sēdes lēmumā (Protokols Nr.6, 9.§, 
1.p.) „Par Jauniešu centra projektu „Atklāj mūziku!” Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 
2007.- 2013.gadam ietvaros apstiprinātās „Madonas novada fonda darbības 
stratēăijas 2009. - 2013.gadam īstenošanai paredzētajā atklātajā projektu 
konkursā”, izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 7982 (septiĦi tūkstoši deviĦi simti 
astoĦdesmit divi lati), no kurām publiskais finansējums Ls 5026,79 (pieci 
tūkstoši divdesmit seši lati, 79 santīmi) apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 
Ls 2955,21 (divi tūkstoši deviĦi simti piecdesmit pieci lati, 21 santīms) apmērā. 
Projekta priekšfinansēšanu nodrošināt no pašvaldības budžeta. 

 
17.§ 

PAR OBJEKTA „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SLĒGTĀ VADA 
IZBŪVE PARKA IELĀ 1A, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ” 

FINANSĒŠANU 
 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 

Lai novērstu Ozolu un Baložu ielās, Lubānas pilsētā esošo īpašumu applūšanu 
pavasara plūdos un balstoties uz iepirkuma „Lietus ūdens kanalizācijas slēgtā vada 
izbūve Parka ielā 1A, Lubānā, Lubānas novadā” (identifikācijas Nr. LNP 2013/10) 
rezultātiem, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols 
Nr.4, 5.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Aigars Noviks, Iveta 
Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt finansējumu Ls 10 000 (desmit tūkstoši lati) apmērā no brīvajiem 
nesadalītajiem pašvaldības budžeta līdzekĜiem un Ls 1361,75 (viens tūkstotis trīs 
simti sešdesmit viens lats, 75 santīmi) apmērā no dabas resursu nodokĜa 
līdzekĜiem objekta „Lietus ūdens kanalizācijas slēgtā vada izbūve Parka ielā 1A, 
Lubānā, Lubānas novadā” būvniecībai. 

18.§ 
PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETĀ 

(ZiĦo: I.Logina) 
 
Sakarā ar valsts budžeta transfertu piešėiršanu pašvaldībai, papildus līdzekĜu 
pieprasījumiem pašvaldības iestāžu vajadzībām un biedrībai „Saulainais rīts” 
līdzfinansējumam Sabiedrības integrācijas fonda projekta realizēšanai, kā arī 
nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko 
kategoriju klasifikācijas kodiem, Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 1., 3.§) un Finanšu un 
attīstības komitejas 23.09.2013. sēdes (Protokols Nr.4, 4., 5., 6., 12., 13.§) lēmumus, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Aigars Noviks, Iveta 
Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
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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.12 
“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.12 “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.12 “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. 

(Pielikumā Nr.12 – Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 

”Par 2013.gada konsolidēto budžetu”” uz 2 lapām.) 

 
19.§ 

PAR ADRESES MAIĥU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „UPMAěI”, 
INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatē, ka Madonas 
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000310060 2009.gada 22.oktobrī nostiprināts nekustamais īpašums „UpmaĜi 
2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-016-0110, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 0,8 ha platībā; uz zemesgabala atrodas trīs ēkas, 
kurām ir piešėirta adrese ”UpmaĜi”, pie kam, Indrānu pagasta administratīvajā 
teritorijā jau ir īpašums ar nosaukumu „UpmaĜi”, pamatojoties uz “Adresācijas 
sistēmas noteikumu” 8.punktu /pašvaldības dome piešėir, maina, likvidē nosaukumu 
vai numuru saskaĦā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu/, 6.punktu /adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus: 
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram adresācijas objektam 
piešėir vienu adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā” 
noteiktajām prasībām/, 29.punktu /lēmumā par adreses maiĦu pašvaldības dome vai 
tās pilnvarota institūcija norāda: līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai 
numuru; jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; adresācijas objekta kodu 
Adrešu klasifikatorā/,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Aigars Noviks, Iveta 
Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
mainīt adresi ēkām no „UpmaĜi” uz „UpmaĜi 2”, Meirāni, Indrānu pag., 
Lubānas nov., ēku kadastra apzīmējumi: 7058-016-0110-001, 7058-016-0110-002, 
7058-016-0110-003, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 103794782. 
 

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 3.daĜu 
/lēmumu par nosaukumu vai numuru piešėiršanu, maiĦu vai apstiprināšanu attiecīgā 
pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam/, 
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pamatojoties uz „Adresācijas sistēmas noteikumu” 44.punktu /apliecinātu lēmuma 
kopiju par adreses piešėiršanu, maiĦu vai likvidāciju, vai izrakstu no attiecīgā lēmuma 
(arī elektroniska dokumenta veidā) pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā 
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas; apliecinātu lēmuma kopiju vai 
izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz kopā ar pavadvēstuli (arī elektroniska 
dokumenta veidā), kurā norāda mērėi – reăistrācijai Valsts adrešu reăistrā/, lēmuma 
izrakstu izsniegt: 

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

2. nekustamā īpašuma speciālistei A.OzoliĦai. 
 
20.§ 

PAR MĒRĖDOTĀCIJU LUBĀNAS NOVADA PAMATA UN VISPĀRĒJĀS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BĒRNU 
NO PIECU GADU VECUMA APMĀCĪBĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU 

ATLĪDZĪBAI 
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Logina) 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada Rīkojumu Nr.450 „Par mērėdotāciju 
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm” 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 septembra - novembra mēnesim 
piešėirto finansējumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Aigars Noviks, Iveta 
Peilāne, Rudīte Kolāte, Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Lana Kunce), PRET – nav, 
ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā 
nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešėirtā finansējuma 2013.gada septembra - 
novembra mēnesim sadales kārtību. 
(Pielikumā Nr.13 – Sadales kārtība uz 4 lapām.) 

 
Sēdi slēdz plkst.18,00. 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                              Tālis Salenieks     
 
Protokolists:                                                                                         Diāna Krieva 
 
Parakstīts________________________________________ 

 
 
 


