
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2 

 

Lubānā 

28.01.2021.          

 

APSTIPRINĀTI 

ar Lubānas novada pašvaldības 

28.01.2021. domes lēmumu 

(protokols Nr.2, 11.§) 

 

Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām  

21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

likuma Par pašvaldību budžetiem”16.pantu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Lubānas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta 

ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā 

arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021.gadam šādā apmērā: 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 2 720 516 euro saskaņā ar 1. pielikumu, 

2.2. kārtējā gada izdevumi 3 187 217 euro saskaņā ar 2. un 3. pielikumu, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 754 518 euro saskaņā ar 

     1. pielikumu. 

 

3. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības ziedojumu līdzekļus 2021.gadam šādā 

apmērā: 

3.1. kārtējā gada izdevumi 507 euro saskaņā ar 4.pielikumu; 

3.2. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 507 euro saskaņā ar 4.pielikumu. 

 

4. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistību (aizņēmumu un galvojumu) apmēru 

2021. gadā 73 116 euro, t.sk. pamatsummas maksājumus 59 531 euro un turpmākajos 

gados saskaņā ar 5. pielikumu. 

 

5. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku dienesta 

pienākumu pildīšanai nepieciešamos degvielas patēriņa un mobilo sakaru 

pakalpojumu limitus 2021.gadam saskaņā ar 6. pielikumu. 

 

6. 2021.gadā noteikt ēdināšanas maksas atvieglojumu visām ēdienreizēm 100 procentu 

apmērā visiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem. 

 

7. Ārkārtas, neparedzētu situāciju novēršanai Lubānas novada domes priekšsēdētājs ar 

rīkojumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiesīgs piešķirt finanšu līdzekļus 

līdz 1 000 euro, nepārsniedzot rezervēto apjomu 12 000 euro gadā. 

 

8. Lubānas novada pašvaldība 2021.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu atmaksas, 

atbilstoši noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un pašvaldības budžetā šim mērķim 

plānotajiem līdzekļiem. 

 

9. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumu, 

izdevumu un finansēšanas apmērā tiesīga lemt Lubānas novada dome.  
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10. Budžet aizpildītāji ir atbildīgi par piešķirto līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu 

un finanšu disciplīnas ievērošanu.  

 

11. Saistošie noteikumi par Lubānas novada pašvaldības budžeta apstiprināšanu un 

budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, saistošajiem 

noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un tie publicējami 

pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs      Tālis Salenieks 

 


