
1.pielikums 

Lubānas novada pašvaldības domes sēdes  

30.12.2019. protokolam Nr.13, 1.§  

 

Pārskats par 28.11.2019. domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. 

Lēmums nosūtīts LPS un Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās 

reformas komisijai uz e-adresi 10.12.2019. 

 

2. Par Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu. Lēmums nosūtīts jaunatnes lietu 

speciālistei un domes sastāvs publicēts mājaslapā www.lubana.lv 09.12.2019. 

 

3. Par piekrišanu zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas 

nov. domājamo daļu iegūšanai īpašumā. Izziņa [..] nosūtīta 10.12.2019. pa pastu. 

 

4. Par saistošo noteikumu Nr.15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas 

izdevumu kompensēšanas kārtību” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi Nr. 15 

nosūtīti VARAM 09.12.2019. uz e-adresi. 

 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada 

pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu. Saistošie noteikumi Nr. 13 nosūtīti 

VARAM 09.12.2019. uz e-adresi. 

 

6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un 

iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā. Lēmums nosūtīts Lubānas 

novada sociālajam dienestam 09.12.2019. uz e-adresi. 

 

7. Par telpu “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Telpu nomas līgums noslēgts 

16.12.2019. 

 

8. Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts. 

Izsole notika 20.12.2019., sagatavots lēmuma projekts par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

 

9. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā 

uz Lubānas novada pašvaldības vārda. Lēmums nosūtīts VZD 11.12.2019. uz e-

pastu, Zemes gabali atzīti grāmatvedības uzskaitē 11.12.2019., grāmatojums 

Nr.125352. 

 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 

1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei. Lēmums SIA "Ametrs" nosūtīts uz e-pastu 

10.12.2019. 

 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma 

„Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei. Lēmums SIA "Ametrs" 

nosūtīts uz e-pastu 10.12.2019. 
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12.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no Jāņa 

Gavara bezstrīda kārtībā. Lēmums J.Gavaram nosūtīts 10.12.2019. ierakstītā 

vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu. 

 

13.  Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

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

budžetu”” apstiprināšanu. Veiktas izmaiņas finanšu un grāmatvedības uzskaites 

programmā PAKALNS-BILANCE, ieraksts nr.640, noteikumi nosūtīti VARAM un 

ievietoti pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 09.12.2019. 

 

Izpilddirektors      I.Bodžs 
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