
Pārskats par 2019.gada 31.oktobra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, 

nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Lēmums nosūtīts personai  

07.11.2019. kā vienkāršs pasta sūtījums.  

 

2. Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas 

mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu. Iesniegums par kadastra datu aktualizāciju 

VZD Madonas nodaļā iesniegts 13.11.2019. izmantojot elektroniskos sakarus, 

plānotais izpildes termiņš 11.12.2019. 

 

3. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā „Dārziņi 1”, 

Indrānu pag., Lubānas nov.  Lēmums nodots personīgi 07.11.2019. 

 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei. Lēmums nosūtīts SIA Ametrs 07.11.2019.  
izmantojot elektroniskos sakarus.  

 

5. Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, 

nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu. Lēmums personai nosūtīts 

07.11.2019.  kā vienkāršs pasta sūtījums. 

 

6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

Lēmums nosūtīts  personai 07.11.2019. kā ierakstīts pasta sūtījums, nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājums ienācis pašvaldības kontā 2019..gada 8. novembrī. 

 

7. Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts.  Izsole 

notika 2019.gada 27. novembrī, sagatavots lēmuma projekts izsoles rezultātu 

apstiprināšanai. 

 

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta 

ielā 5, Lubānā. Siltumiekārta nomainīta, finanšu līdzekļi pārskaitīti darbu izpildītājam.  

 

9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā. Lubānas vidusskolā pieņemts jauns 

darbinieks uz jaunizveidoto amatu. 

 

10. Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu. Vienošanās par 2014.gada 

22.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 ar biedrību “Mednieku klubs 

”Klāni”” un 2014.gada 24.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 ar biedrību 

“Mednieku klubs “Lubānas MRS”” termiņa pagarinājumu uz pieciem gadiem 

noslēgtas 2019.gada 11. novembrī. 

 

11. Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances. Prasības pret SIA "Altenom" 

izslēgtas no bilances ar 31.10.2019., grām. Nr. 124138.  

 

12. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 

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

apstiprināšanu. Veikti budžeta grozījumi finanšu un grāmatvedības uzskaites 

datorprogrammā PAKALNS-Bilance, ieraksta Nr.639, saistošie noteikumi nosūtīti 
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VARAM 06.11.2019. izmantojot elektroniskos sakarus, noteikumi publicēti mājaslapā 

www.lubana.lv 08.11.2019.   

 

13. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju 

piešķiršanu. Apbalvojumi pasniegti apbalvošanas ceremonijā 2019.gada 16.novembrī.  

 

 

 

Izpilddirektors                          I.Bodžs 
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