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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 
Lubānā  

APSTIPRINĀTS 

ar 2015.gada 26.februāra 

Lubānas novada domes 

 sēdes 8.§ lēmumu, 

(Protokols Nr.2). 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Lubānā  

2015.gada 26.februārī                        Nr.4 
 

„Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto 

budžetu”” 
          

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldību budžetiem” 21.pantu 
 

     Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu” šādus grozījumus: 

1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā: 

„4. Pašvaldības dāvanu sakarā ar bērna piedzimšanu no 2015.gada 1.janvāra 

noteikt 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā pēc nodokļu ieturēšanas un piešķirt 

saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto kārtību „Par dāvanas piešķiršanu jaundzimušā 

bērna vecākiem Lubānas novada pašvaldībā”. 
 

2. veikt grozījumus budžeta tāmēs sakarā ar papildus līdzekļu nepieciešamību jaunas 

darba vietas – sabiedrisko attiecību speciālists, aprīkošanai ar biroja mēbelēm un 

mobilo tālruni, remontmateriālu iegādi siltā un aukstā ūdens piegādei pašvaldības 

dzīvoklī Ozolu ielā 14-43, godalgu - papildus finansējuma piešķiršanu transporta 

pakalpojumu apmaksai Lubānas Kultūras nama pašdarbības kolektīviem pastāvēšanas 

gadadienās, izdevumu apmaksai pašvaldības mājas lapas jaunas versijas izveidošanai 

un Klimata pārmaiņu finansētā instrumenta projekta pieteikuma sagatavošanai: 
 

PAMATBUDŽETS 

1. palielināt izdevumu plānu no  

budžeta brīvajiem, nesadalītajiem līdzekļiem par                                         +1 359  

t.sk.: 

06.400. Ielu apgaismošana 

5200.EKK pamatlīdzekļu iegāde, izveidošana                    +800 

Projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

projektam „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

mailto:pasts@lubana.lv


2 

 

06.100. Mājokļu uzturēšana un attīstība 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi 

pašvaldības dzīvokļa Ozolu ielā 14-43 ūdens un kanalizācijas sistēmas remontam      +259 

08.230.Lubānas Kultūras nams 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa             +300 

papildus finansējums transporta pakalpojumu apmaksai pašdarbības kolektīviem  

(dāmu deju grupai „Varavīksne”, senjoru korim „Noskaņa” un folkloras kopai „Lubāna”) 

sakarā ar darbības uzsākšanas gadadienām 

 

2.Veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas kodiem 
Valdības funkcijas kods, 

iestāde 

Izdevumu veids, KK Grozījumi +/- 

EUR 

Piezīmes 

 

01.110. Pašvaldības 

dome un administrācija 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa -1 307 Starpsienas izbūve 1.stāvā 

apmeklētāju pieņemšanai 

2300.EKK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
 

+307 

Sabiedrisko attiecību speciālistam: 

Datorgalds, biroja krēsls 138 EUR; 

mobilais tālrunis 169 EUR 

5100.EKK nemateriālie 

ieguldījumi 
+1 000 Pašvaldības mājas lapas izstrādei 

 
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                              Tālis Salenieks 

 


