
27.06.2019. domes sēdes lēmumu izpilde 

 

1. Par preču pārdošanas cenu apstiprināšanu suvenīriem. Lēmums nodots izpildei 

grāmatvedībai un kultūras darba speciālistei 03.07.2019., suvenīri veiksmīgi 

tiek tirgoti, plānots veikt jaunu pasūtījumu. 

 

2. Par pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību 

izmantotāju nekustamajam īpašumam "Palejas", Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā.  Pirkuma - pārdevuma līgums noslēgts 2019.gada 3. jūlijā. 

 

3. Par projekta iesnieguma “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, 

VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu.  Līgums par projekta realizāciju 

noslēgts 2019.gada 4. jūlijā. 

 

4. Par projekta iesnieguma “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa 

dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos” apstiprināšanu.  

Līgums par projekta realizāciju noslēgts 2019.gada 4. jūlijā. 

 

5. Par projekta iesnieguma “Drošā taka” apstiprināšanu.  Līgums par projekta 

realizāciju noslēgts 2019.gada 4. jūlijā. 

 

6. Par projekta iesnieguma “BMX velotrase” apstiprināšanu.  Līgums par 

projekta realizāciju noslēgts 2019.gada 4. jūlijā. 

 

7. Par projekta iesnieguma “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja 

“Vecais ceplis”” apstiprināšanu.  Līgums par projekta realizāciju noslēgts 

2019.gada 4. jūlijā. 

 

8. Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk” apstiprināšanu.  Līgums par projekta 

realizāciju noslēgts 2019.gada 4. jūlijā. 

 

9. Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  
Apspriede izsludināta laika posmā no š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam, 

apspriedes sanāksme notiks 19. augustā. 

 

10. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājam Tālim Saleniekam. Priekšsēdētājs izmanto atvaļinājumu. 

 

11. Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa 

ikgadējā atvaļinājuma laikā.  Pieņemts izpildei atalgojuma aprēķināšanai. 

 

12. Par finansējuma piešķiršanu ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai 

Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.  Domes sēdes Lēmums 

Lubānas novada sociālajam dienestam nosūtīts 04.07.2019. uz DIV, 

signalizācijas panelis nomainīts, ugunsdrošības signalizācijas normāla 

darbība atjaunota. 
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13. Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai.  Lēmums nosūtīts 

Meirānu Kalpaka pamatskolas direktorei uz e-pastu 04.07.2019., brauciens 

notika, apmaksāts viens brauciens, otra brauciena rēķins vēl nav saņemts. 

 

14. Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu 

pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

Lēmuma izpilde darbinieku atvaļinājumu sakarā atlikta uz 2019.gada augustu. 

 

15. Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, 

nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.  Domes sēdes lēmums 

nosūtīt SIA “IRI Forest Assets Latvia” uz e-pastu 04.07.2019. 

 

16. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

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

budžetu”” apstiprināšanu.  Saistošie noteikumi Nr. 9 ievietoti mājaslapā 

4.07.2019., nosūtīti VARAM 04.07.2019. uz DIV, veiktas attiecīgās izmaiņas 

finanšu un grāmatvedības uzskaites programmā PAKALNS-Bilance 

27.06.2019. grāmatojums Nr.636. 
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