
28.02.2018. domes sēdes lēmumu izpilde 

1. Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu. 
Informācija par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu ievietota pašvaldības 
mājaslapā un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Veikta 
tirgus izpēte un 26.martā noslēgts līgums ar SIA „Baltkonsults” par programmas 
izstrādi. 

2. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības 
programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu. 07.03.2018. noteikumi nosūtīti 
VARAM atzinuma saņemšanai, atbilde pagaidām nav saņemta. 

3. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
komisijas nolikuma apstiprināšanu. Informācija ievietota pašvaldības mājaslapā, 
komisijas locekļi iepazīstināti ar nolikumu. 

4. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
komisijas izveidi. Informācija par komisijas sastāvu ievietota mājaslapā, komisijas 
locekļi informēti, par valsts amatpersonu stāšanos amatā ziņas nodotas VID EDS 
sistēmā. 

5. Par XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku rezervēto biļešu 
iespējamo sadalījumu. Biļetes iegādātas, apzināti lielākie nodokļu maksātāji 
pašvaldībā. 

6. Par novada Integrētās attīstības programmas 2012.- 2018. gadam Investīciju plāna 
aktualizēšanu. Informācija ievietota mājaslapā un Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS) 

7. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 
28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību 
audžuģimenei”” apstiprināšanu. . 07.03.2018. noteikumi nosūtīti VARAM atzinuma 
saņemšanai, atbilde pagaidām nav saņemta. 

8. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai 
neizmantoto zemes gabalu nomas nosacījumiem. Sagatavoti līgumu grozījumi ar 
iesaistītajām personām, pirmie nomas tiesību termiņa pagarinājumi paredzēti sākot ar 
aprīli. 

9. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu personai A. Persona informēta par lēmuma 
pieņemšanu. 

10. Par telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu „Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu 
pagastā. Telpu nomas līgums noslēgts 26.03.2018., stājas spēkā ar 01.04.2018. 

11. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 
2018.gadā. Izcenojumi piemēroti jaunajos līgumos par pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem par izglītību. 



12. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” 
apstiprināšanu. Pieņemts izpildei, 07.03.2018. noteikumi nosūtīti VARAM 
informācijai. 

13. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei Lubānas meža kapos, Indrānu pag., Lubānas nov. 
Lēmums 09.03.2018. nosūtīts VZD, adrese iekļauta adrešu reģistrā. 

14. Par nedzīvojamās telpas iznomāšanu īpašumā Tilta iela 5, Lubānā. . Telpu nomas 
līgums noslēgts 26.03.2018., stājas spēkā ar 01.04.2018. 

15. Par atzinumu Lubānas- Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai. Lēmums 
nosūtīts VARAM 14.03.2018. 

 


