
1.PIELIKUMS 
Lubānas novada pašvaldības 31.10.2019.  

domes sēdes protokolam Nr.11 

 

2019.gada 26.septembra domes sēdes lēmumu izpilde 

 

1. Par Daces Mežsargas atbrīvošanu no Lubānas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja amata.   Lēmums izsniegts D.Mežsargai 07.10.2019., veikti 

grozījumi pašvaldības amatpersonu reģistrā.   

 

2. Par Andas Vaskas atbrīvošanu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieka amata. Lēmums nodots A.Vaskai 03.10.2019., veikti grozījumi 

pašvaldības amatpersonu reģistrā.   

 

3. Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Lēmums nodots 

A.Vaskai 03.10.2019., veikti grozījumi pašvaldības amatpersonu reģistrā.    

 

4. Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Lēmums 

izsniegts D.Mežsargai 07.10.2019., veikti grozījumi pašvaldības amatpersonu 

reģistrā.  

 

5. Par grozījumiem 2018.gada 28.februāra domes sēdes lēmumā “Par Lubānas 

novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” . 

Precizēta Attīstības programmas gala redakcija. 

 

6. Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu. 

Attīstības programma publicēta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājaslapā 11.10.2019.  

 

7. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un 

iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.   Izdarīti grozījumi 

iestādes PII Rūķīši vadītājas darba līgumā. 

 

8. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus.   Lēmums nodots personīgi 

A.Kļaviņam 03.10.2019. 

 

9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki –

Dambīši grants seguma atjaunošanas būvdarbiem. Darbi izpildīti, apmaksa 

veikta 27.09.2019.  

 

10. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

Lubānas novada pašvaldības vārda. 15.10.2019. iesniegts iesniegums VZD datu 

aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, 

29.10.2019. veikts pasūtījums zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas darbiem.  

 

11. Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā.   Lēmums nosūtīts 

Lubānas vidusskolai 03.10.2019. uz e-pastu. 

 

12. Par atbalstu nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” 

projektam “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana”. 
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Lēmuma izraksts nodots nodibinājuma pilnvarotai personai personīgi 

07.10.2019. 

 

13. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu 

bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai.  

Pieņemts izpildei. 

 

14. Par precizētajām uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2019.gada septembrī-decembrī. Veikti grozījumi  līgumos par 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem 
 

15. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

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

budžetu”” apstiprināšanu. Finanšu un grāmatvedības uzskaites programmā 

veikti pieņemtie pamatbudžeta grozījumi (grām.nr.638), saistošie noteikumi 

nosūtīti VARAM 04.10.2019. uz e-adresi, Ievietoti mājaslapā 04.10.2019.   
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