
1. Pielikums 

Lubānas novada pašvaldības domes sēdes  

29.01.2020. protokolam Nr. 2 

 

Pārskats par 30.12.2019. domes sēdes lēmumu izpildi 

 

1. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus. Lēmums A. Kļaviņam nodots 

personīgi 09.01.2020.  

 

2. Par būves izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva. Būve izslēgta no uzskaites 

30.12.2019., grāmatojuma Nr.126302  

 

3. Par zemes īpašuma "Veckrieviņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu. Pirkuma – pārdevuma līgums noslēgts 

27.01.2020.  

 

4. Par nekustamo īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.  
Lēmums Labklājības ministrijai nosūtīts 07.01.2020. uz e-adresi. 

 

5. Par Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas 

pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu. Līgums ar saimnieciskās darbības veicēju 

Pēteri Čaikovski noslēgts 28.01.2020. 

 

6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un 

iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.   Lēmums Lubānas 

novada sociālajam dienestam sagatavots un nosūtīts 07.01.2020. uz e-adresi., 

vienošanās par izmaiņām darba līgumā ar redaktori Ligitu Pētersoni noslēgta 

07.01.2020. 

 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā 

īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei. Lēmums [..] nosūtīts uz e-

pastu 07.01.2020. un pa pastu 08.01.2020.  

 

8. Par saimniecības ēkas “Roznieki 3” , Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.  09.01.2020. noslēgts nomas līgums 

ar Madonas mednieku un makšķernieku biedrību, izsoles rezultāti publicēti mājaslapā 

9.01.2020. 

 

9. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Lēmums nodots personīgi [..] 

13.01.2020.  

 

10. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001 0127 apvienošanu. Pēc VZD 

norādījuma sagatavots papildus domes lēmuma projekts par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7058 001 0120 piekritību pašvaldībai.   

 

11. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 016 0258 apvienošanu. Pēc VZD 

norādījuma sagatavots papildus domes lēmuma projekts par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7058 016 02235 piekritību pašvaldībai.  
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12. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada 

budžetu”” apstiprināšanu. Veikti 2019.gada budžeta grozījumi finanšu un 

grāmatvedības uzskaites programmā PAKALNS-Bilance, reģ.nr. pamatbudžetā 641, 

speciālajā budžetā Nr. 74, saistošie noteikumi nosūtīti VARAM uz e-adresi 

07.01.2020. un publicēti mājaslapā 08.01.2020.    
 

Par 08.01.2020. ārkārtas domes sēdes lēmuma izpildi 

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lubānas novadā. Elektroniski parakstīts 

domes lēmuma izraksts (08.01.2020., prot.Nr.1.,1.p.)nosūtīts Centrālajai vēlēšanu 

komisijai uz norādīto e-pastu 08.01.2020. 

 

Izpilddirektors     I.Bodžs 
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