
30.04.2019. domes sēdes lēmumu izpilde. 

1. Par Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāna 2019.-2023. 

gadam apstiprināšanu. Nosūtīts bibliotēkām 08.05.2019. e-pastā , ievietots mājaslapā 

10.05.2019. sadaļā bibliotēkas.  

2. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada izglītības iestāžu metodiskās dienas 

organizēšanai.  Pasākums noorganizēts 02.05.2019., finansējums izlietots atbilstoši 

mērķiem. 

3. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Barkavas ielas asfalta seguma 

atjaunošana” īstenošanai. Lēmuma virzība apturēta sakarā ar iespējamu līguma 

laušanu ar darbu izpildītāju SIA “8CBR”. 

4. Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.  

Atsavināšanas paziņojums V.K. nosūtīts ierakstītā vēstulē 10.05.2019. 

5. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības 

budžeta izdevumiem. Informācija izmantota 2018.gada finanšu pārskata 

sagatavošanai.  

6. Par ceļa servitūta izbeigšanu īpašumam “Straujupi 2” Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā. Vienošanās par servitūta izbeigšanu noslēgta 2019.gada 14.maijā. 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma 

„Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalei. Lēmums nosūtīts 

SIA “IRI Forest Assets Latvia” 08.05.2019. uz e-pastu.  

8. Par projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības 

veicināšanai” nolikuma apstiprināšanu. Projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas 

līdzdalības un piederības veicināšanai" Nolikums (+ 5 pielikumi) ievietots mājaslapā 

jaunumos un sadaļā Nolikumi. Informācija  ievietota "Lubānas Ziņās" Nr. 9 (524), 

17.05.2019.  

9. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai.  Izdarīti attiecīgi 

grozījumi budžeta un finanšu dokumentos. 

10. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 

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

apstiprināšanu. Pieņemti izpildei, Saistošie noteikumi ar pielikumiem nosūtīti VARAM 

08.05.2019. uz e-adresi, Ievietoti mājaslapā 10.05.2019.  

11. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, 

kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, 

lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi ar 

pielikumiem nosūtīti VARAM 08.05.2019. uz e-adresi.   

12. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē.   Izsoles 

dokumenti sagatavoti. Izsole izziņota 31. maijā 14.00. 
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