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DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

25.08.2016.                                                                 Nr.12 

 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada                         Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Aigars 

Noviks, Lana Kunce;   

Sēdē nepiedalās deputāti Laila  Ozoliņa, Līga  Špune – aizņemtas pamatdarbā; 

Piedalās administrācijas darbinieki     Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                         Andris Kļaviņš – juriskonsults; 

Sēdi protokolē   Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

Darba kārtība: 

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Vizbuļi” Indrānu pagastā Lubānas novadā atsavināšanu 

2. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada administratīvajā 

teritorijā 

3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu G.Z.  

4. Par Miķeļdienas gadatirgus rīkošanu Lubānā  

5. Par kārtības, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši" apstiprināšanu  

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

amatu un amatalgu likmju sarakstā  

7. Par SIA "Lubānas KP" valdes locekļa amata konkursa izsludināšanu  

8. Par Meirānu ciema ielu apgaismojumu  

9. Par noteikumu "Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, 

sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās"  

10. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2016./2017. mācību gadā Meirānu Kalpaka 

pamatskolā  

11. Par kārtību, kādā Lubānas novada vispārizglītojošo mācību iestāžu 1. un 10.klašu 

skolēnu vecāki saņem finansiālu atbalstu 2016./2017. mācību gada uzsākšanai 

 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks  atklāj domes sēdi, aicina izteikt priekšlikumus par sēdes 

darba kārtībām iekļautajiem 11 jautājumiem. Papildinājumu un grozījumu izsludinātajā darba 

kārtībā nav. 

Domes priekšsēdētāja informācija par iepriekšējā periodā  - no 15.augusta (pēc ikgadējā 

atvaļinājuma izmantošanas) veiktajiem komandējumiem un svarīgākajiem pasākumiem, kas 

saistīti ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi: 

16.augustā T.Salenieks piedalījās Sociālā dienesta organizētajā starpinstitūciju sanāksmē 

(piedalās Sociālā dienesta speciālisti, bāriņtiesa, uzaicinātie). 

17.augustā T.Salenieks apmeklēja Vidzemes plānošanas reģiona organizēto  pasākumu 

Jumurdas muižā  “Vidzemnieku dārza svētki” kuru ietvaros tika godināti zemnieku 

saimniecības “Zvaigznītes” saimnieki  Ilona un Valērijs Malahovski. 

mailto:pasts@lubana.lv


18.augustā Tālis Salenieks piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā tikšanās (Rīgā, 

Labklājības ministrijā) jautājumā par VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” nākotni. 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdtāja Iveta Peilāne informē, 

ka 23.augusta sēdē  komitejas locekļi uzklausīja  Kultūras darba speciālistes Ilzes Kraukles 

rezumējumu par šī gada Aiviekstes svētku pasākumu 16.jūlijā.  

 

Izpilddirektots Ivars Bodžs sniedza pārskatu par  28.jūlija kārtējās un 19.augusta  ārkārtas 

domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

Pielikumā PĀRSKATS par 28.jūlija kārtējās un 19.augusta ārkārtas domes sēdes lēmumu 

izpildi. 

 

1.§ 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Vizbuļi” Indrānu pagastā Lubānas novadā atsavināšanu 
ziņo I.Bodžs 

       Saskaņā ar 2015.gada 29.decembra domes sēdes lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma “Vizbuļi”- 3, Indrānu pagastā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un sagatavošanu atsavināšanai” (prot.Nr.17 9.§), īpašums ir reģistrēts Indrānu 

pagasta zemesgrāmatā, nodalījums Nr. 100000095830 3, kadastra numurs: 70589000010, 

dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība uz 2016. gada 1. janvāri noteikta 498 EUR apmērā, pēc 

grāmatvedības datiem dzīvokļa īpašuma atlikusī bilances vērtība uz 2016. gada 1. janvāri bija 

18,85 EUR. 

      Pašvaldības izvēlētā nekustamā īpašuma vērtētāja – Jāņa Freiberga (Latvijas Īpašumu 

vērtētāju asociācijas vērtētāja sertifikāts Nr.5) un Māra Kauliņa (Latvijas Īpašumu vērtētāju 

asociācijas vērtētāja asistenta apliecība Nr.77) 2016. gada 15. augusta novērtējumā dzīvokļa 

īpašuma tirgus vērtība noteikta 620 EUR apmērā.  

       Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un 9.panta otro daļu, kā 

arī ņemot vērā 22.08.2016. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.9, 1.§), 
  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, 

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atsavināt, pārdodot izsolē, dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Vizbuļi” Indrānu pagasts Lubānas novads, 

kadastra Nr.70589000010, kopējā platība 39,7 m2, kopīpašuma 397/1740 domājamās daļas no 

daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 70580040125001 un  kopīpašuma 397/1740 

domājamās daļas no zemes, kadastra apzīmējums 70580040125. 

1. Apstiprināt atsavināmā dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu)  620 EUR 

(seši simti divdesmit euro) apmērā. 

2. Noteikt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoru kā institūciju, kura organizē šā 

lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”. 

3. Izpilddirektoram iesniegt domei lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

 

 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Sagatavots_PARSKATS_izpilde.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Sagatavots_PARSKATS_izpilde.doc
https://www.kadastrs.lv/properties/search?cad_num=70589000010&login_latvija_lv=False


 

2.§ 

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā 
ziņo I.Bodžs 

2016. gada 5. augustā noslēdzās atklāts konkurss “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Lubānas novada administratīvajā teritorijā”. Konkursa uzvarētāja SIA “Pilsētvides serviss” 

piedāvātais atkritumu apsaimniekošanas tarifs 12,95 EUR par 1 m3 (bez PVN). 18. augustā ar 

SIA “Pilsētvides serviss” ir noslēgts līgums Nr. LUB/1.03/16/11 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā”. Pašlaik spēkā esošais tarifs ir 

14,53 EUR 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

14. punkta g) apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu un 

iepirkuma procedūras rezultātiem, ņemot vērā 22.08.2016. Finanšu un attīstības komitejas 

atzinumu (protokols Nr.9,2.§), 

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu 

daudzumu –  12,95 EUR par 1 m3 ( bez PVN). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 1. oktobri. 

 

Sēdes turpmākajā darbā  no plkst.15:30  piedalās deputāte Lana Kunce. 
 

 

3.§ 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu G.Z. 

Ziņo A.Kļaviņš 

  2016.gada 22.jūlijā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) saņēma 

G.Z., deklarētā dzīvesvieta XXX, iesniegumu (indekss 2.10. Nr.256), kurā lūdz piešķirt bijušo 

A.J. dzīvokli (Moroza dzīvoklis 9) sakarā ar to, ka dzīvojot pie mātes pēc adreses Moroza 

dzīvoklis 8.  

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

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

jautājumu risināšanā”  18. un 23.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta pirmo un 

septīto daļu, kā arī ņemot vērā 22.08.2016. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols 

Nr.9,4.§), 

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

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Atzīt, ka G.Z., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX,  nav tiesīgs saņemt 

Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - 

pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā pēc pieteicēja adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. 

 

4.§ 

Par Miķeļdienas gadatirgus rīkošanu Lubānā 

ziņo I.Bodžs 

       Lubānas novada pašvaldībā ir tradīcija septembra beigās rīkot Miķeļdienas 

gadatirgu. Šogad Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste iesaka to rīkot 24. 

septembrī, jo septembra pēdējā sestdienā tiks rīkoti arī Svecīšu vakara pasākumi Lubānā, kas 



palielinās tirgus apmeklētāju skaitu. Ņemot vērā 22.08.2016. Finanšu un attīstības komitejas 

atzinumu (protokols Nr.9,3.§), 

 

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

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Rīkot Miķeļdienas gadatirgu 2016.gada 24.septembrī plkst. 9.00 pilsētas centra laukumā, 

Lubānā, Lubānas novadā.  

 

 

5.§ 

Par kārtības, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši" apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

     Ņemot vērā 2016. gada 5. jūlijā Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” prasības, kā arī pašvaldības budžeta iespējas, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 23.08.2016. Sociālo, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.8,2.§), 

 

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

Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Lana 

Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību 

skaitu Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši",  nosakot 

1.1. vienu pirmsskolas izglītības skolotāja un vienu pirmsskolas izglītības skolotāja 

vecākā palīga amata vietu vienā grupā audzēkņiem vecumā no 1 līdz 5 gadiem; 

1.2. divas pirmsskolas izglītības skolotāja amata vietas vienā grupā audzēkņiem 

vecumā no 6 līdz 7 gadiem; 

1.3. 0,2 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja un 0,2 pirmsskolas izglītības sporta 

skolotāja amata vietas vienā grupā audzēkņiem vecumā no 1 līdz 7 gadiem. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada pašvaldības domes 2009.gada 27.augusta 

lēmumu  (protokols Nr.9, 13.§) „Par kārtību, kādā nosaka pedagoga darba slodzes 

lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

 

3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī. 

 

6.§ 

Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā 

ziņo I.Bodžs 

Ar 2016.gada 1.septembri stājas spēkā  Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, kuru 8.punktā noteikts, ka pedagoga zemākā mēneša darba algas 

likme ir 680 EUR.  

 

Lai nodrošinātu MK noteikumu “Pedagogu darba samaksas noteikumi” izpildi un 

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

22.08.2016. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.9,7.§), 

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

Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Lana 

Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 



 Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 28.01.2016., prot.Nr.1; 15.§) 

1. Noteikt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” pirmsskolas izglītības 

skolotājam (klasifikatora kods 2342 01) 680 EUR mēnesī. 

2. Noteikt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” mūzikas skolotājam 

(klasifikatora kods 2342 03) 680 EUR mēnesī. 

3. Noteikt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” skolotājam- logopēdam 

(klasifikatora kods 2342 03)  680 EUR mēnesī. 

4. Noteikt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” sporta skolotājam 

(klasifikatora kods 2342 03) 680 EUR mēnesī. 

5. Samazināt amata likmi pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” pirmsskolas izglītības 

skolotājs (klasifikatora kods 2342 01) no 10 uz 6. 

6. Izveidot pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” jaunu amata vienību- vecākais 

pirmsskolas skolotāja palīgs  (klasifikatora kods 5312 01), nosakot 4 amata likmes ar 

darba samaksu 500 EUR mēnesī par likmi. 

7. Noteikt darba samaksu Meirānu Kalpaka pamatskolā  pirmsskolas izglītības skolotājam 

(klasifikatora kods 2342 01) 620 EUR mēnesī. 

 

 

7.§ 

Par SIA "Lubānas KP" valdes locekļa amata konkursa izsludināšanu 

ziņo I.Bodžs 

2016.gada 1.oktobrī SIA “Lubānas KP” valdei beidzas pilnvaru termiņš. Ņemot vērā 

SIA  ekonomiskos rādītājus un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kapitāldaļu turētāja pārstāvja 

viedokli, kā arī saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 37.pantu, ņemot vērā 22.08.2016. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols 

Nr.9,5.§), 

  

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

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Izsludināt konkursu uz SIA „Lubānas KP” valdes locekļa amatu. 
 

2. Apstiprināt nolikumu konkursam uz SIA „Lubānas KP” valdes locekļa amatu šī lēmuma 

pielikumā noteiktajā redakcijā.  
3. Publicēt  sludinājumu  par  izsludināto  konkursu  un  konkursa  nolikumu mājaslapā 

www.lubana.lv un laikrakstā “Lubānas Ziņas”  
4. Par tālāku šī lēmuma izpildes kontroli un organizēšanu atbildīgs kapitāla daļu turētāja 

pārstāvis.  

 

Pielikumā konkursa NOLIKUMS uz SIA „Lubānas KP” valdes locekļa amatu. 

 

 

8.§ 

Par Meirānu ciema ielu apgaismojumu 

ziņo I.Bodžs 

       2016.gada budžetā bija paredzēti līdzekļi Meirānu ciema ceļa Stacija – Meldri 

apgaismojuma 196 m garumā izbūvei. Šī gada 3.jūnijā pašvaldībā ar iesniegumu griezās SIA 

“Editon”, kuri, kā A/S “Sadales tīkli” nolīgtie projektētāji lūdza tehniskos noteikumus 

augstsprieguma 20kV līnijas izbūvei augstāk minētajā ceļa posmā. Būvdarbus paredzēts veikt 

http://www.lubana.lv/
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/KONKURSA_NOLIKUMS_Par_Lubanas_KP_valdes_locekli.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/KONKURSA_NOLIKUMS_Par_Lubanas_KP_valdes_locekli.pdf


2017.gadā. Ņemot vērā, to, ka gan ielu apgaismojuma, gan augstsprieguma kabeļu izbūvi 

lietderīgi veikt vienlaicīgi, ieguldot kabeļus vienā tranšejā, kā arī iespēju ielu apgaismojumu 

izbūvēt garākā posmā, aptuveni 530 m, nepieciešams veikt korekcijas plānotajos termiņos, kā 

arī izstrādāt tehnisko projektu jaunās apgaismojuma līnijas izbūvei.  

Atsaucoties uz iepriekš teikto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 

ņemot vērā 22.08.2016. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.9,6.§), 

 

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

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Izstrādāt tehnisko projektu ielu apgaismojuma izbūvei Meirānu ciema ceļa posmos 

Stacija – Meldri un Meirānu tilts – Krūmiņi (shēma pielikumā). 

2. Būvdarbus veikt 2017.gadā vienlaicīgi ar augstsprieguma līnijas izbūvi. 

 

 

9.§ 

Par noteikumu “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, 

sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Noteikumi “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un 

pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” bija apstiprināti ar Lubānas 

novada domes lēmumu 2009.gada 27.augustā. Ņemot vērā, ka vairāki šo noteikumu punkti  

neatbilst pašreizējai situācijai pašvaldības izglītības iestādēs un ir zaudējuši aktualitāti, 

nepieciešams apstiprināt jaunus noteikumus “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu 

Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes 

grupās, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās”, ņemot vērā 

23.08.2016. Sociālo, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols 

Nr.8,1.§), 

 

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

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt noteikumus Nr.2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, 

sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās”. 

 

Pielikums Noteikumi Nr.2 

 

10.§ 

Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2016./2017. mācību gadā Meirānu Kalpaka 

pamatskolā 
ziņo I.Bodžs 

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 19.08.2016. iesniegumu (reģ. 

pašvaldībā 19.08.2016. Nr. LUB/2.08/729), pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 21. 

panta 27) punktu, kas nosaka, ka ”Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, kā arī ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

ieteikumu (23.08.2016., prot.Nr.8,3.§) 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Noteikumi_Nr_2_Par_min_un_max_izglitojamo_skaitu.doc


Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR 6 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, 

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

balsojumā nepiedalās deputāte Lana Kunce kā ieinteresētā persona), 

nolemj: 

2016./2017. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā atvērt šādus klašu piepildījumus: 

             1.un 4. klases (apvienotās) – 7 izglītojamie, 

             2. un 3.klases (apvienotās) – 6 izglītojamie, 

             5. un 6.klase (apvienotās)  – 7 izglītojamie, 

             7.klase - 5 izglītojamie, 

             8. un  9.klases (apvienotās) – 3 izglītojamie, 

             Speciāla klase – 6 skolēni, 

             Pirmskolas grupa – 6 bērni.  

 

11.§ 

Par noteikumiem "Kārtība, kādā novada skolu 1. un 10.klašu skolēnu vecāki 

saņem finansiālu atbalstu 2016./2017.mācību gada uzsākšanai” 
ziņo I.Bodžs 

Ņemot vērā 23.08.2016. Sociālo, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

atzinumu (protokols Nr.8,5.§), 

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Lana Kunce), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus ar mērķi mācībām nepieciešamo materiālu iegādei 20,- EUR 

(divdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas katram 1.klases skolēnam Meirānu 

Kalpaka pamatskolā un Lubānas vidusskolā, kā arī katram 10. klases skolēnam Lubānas 

vidusskolā 2016./2017., mācību gadu uzsākot. 

2. Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Kārtība, kādā Lubānas novada vispārizglītojošo mācību 

iestāžu 1. un 10. klašu skolēnu vecāki saņem finansiālu atbalstu 2016./2017. mācību 

gada uzsākšanai.” 

 

Pielikumā  Noteikumi Nr.3 ar pielikumu.  

 

Sēde slēgta plkst.16.00. 

 

Domes priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                    Tālis Salenieks 

Protokols parakstīts 2016.gada  31.augustā                                                                                                         

Protokolēja                            (personiskais paraksts)                   Mārīte Kotāne                                                                                      

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Noteikumi_Nr_3_Par-pabalstu_1_kl_10_kl_skoleniem.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Vecaku_IESNIEGUMS_pielikums_noteikumiem_Nr_3.doc

