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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
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APSTIPRINĀTS 
Lubānas novada domes 

2014.gada 27.februāra sēdē 
protokols Nr.2, 15.§. 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Lubānā 

2014.gada 27.februārī            Nr.4 
 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības  
2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 

 „LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta 1.punktuun 24.pantu 

 

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 
„Lubānas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā: 

   „25. Pašvaldības administrācijas struktūrvienības: 
25.1. dzimtsarakstu nodaĜa; 
25.2. finanšu un grāmatvedības daĜa; 
25.3. attīstības daĜa; 
25.4. kanceleja; 
25.5  tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma  centrs; 
25.6  jauniešu centrs; 
25.7. speciālisti, kuri nav iekĜauti struktūrvienību sastāvā: 
25.7.1. kultūras darba speciālists; 
25.7.2. izglītības darba speciālists; 
25.7.3. jaunatnes lietu speciālists; 
25.7.4. juriskonsults; 
25.7.5. informācijas sistēmu administrators; 
25.7.6. mājas lapas administrators; 
25.7.7. laikraksta „Lubānas ziĦas” redaktors”. 

  2.  aizstāt noteikumu 47.punktā vārdus „par to informējot”  ar vārdiem „saskaĦojot 
ar” .   
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P A S K A I D R O J U M A  R A K S T S 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 4  ”Grozījumi 27.06.2013. saistošajos noteikumos 

Nr. 8 „LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaĜas 

Norādāmā informācija 

1. Nepieciešamības 
pamatojums 

1) Lai precizētu Lubānas novada pašvaldības administrācijas 
struktūru nolikumā ir jāveic grozījumi nolikuma 25.punktā, par 
pamatu grozījumiem Ħemot to, ka pašvaldības administrācija 
sastāv no struktūrvienībām un ārpus struktūrvienībām esošiem 
speciālistiem, kuru uzskaitījums jāiekĜauj vienā apakšpunktā. 
2) Likuma „Par pašvaldībām” 69.panta pirmās daĜas 6.punkts 
nosaka, ka „Pašvaldības izpilddirektors domes noteiktajā 
kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu 
resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un 
fiziskajām personām”. ĥemot vērā likumā „Par pašvaldībām” 
domei noteikto pilnvarojumu, ar saistošo noteikumu 
grozījumiem tiek veiktas izmaiĦas kārtībā, kādā izpilddirektors 
slēdz darījumus, nolikuma 47.punktā nosakot, ka saimnieciskos 
līgumus, tai skaitā iepirkuma līgumus, pašvaldības apstiprinātā 
budžeta ietvaros izpilddirektors slēdz saskaĦojot ar domes 
priekšsēdētāju. 

2. Īss satura izklāsts 
 

1. izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā: 
   „25. Pašvaldības administrācijas struktūrvienības: 
25.1. dzimtsarakstu nodaĜa; 
25.2. finanšu un grāmatvedības daĜa; 
25.3. attīstības daĜa; 
25.4. kanceleja; 
25.5  tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma  centrs; 
25.6  jauniešu centrs; 
25.7. speciālisti, kuri nav iekĜauti struktūrvienību sastāvā: 
25.7.1. kultūras darba speciālists ; 
25.7.2. izglītības darba speciālists; 
25.7.3. jaunatnes lietu speciālists; 
25.7.4. juriskonsults; 
25.7.5. informācijas sistēmu administrators; 
25.7.6. mājas lapas administrators; 
25.7.7. laikraksta „Lubānas ziĦas” redaktors”. 
 
  2.  aizstāt noteikumu 47.punktā vārdus „par to informējot”  ar 
vārdiem „saskaĦojot ar” .   
 

3. Informācija par 
plānoto ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Grozījumu projektam nav ietekmes uz pašvaldības budžetu. 
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4. Informācija par 
plānoto ietekmi uz 
uzĦēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Līdzšinējo administratīvo procedūru būtība netiek ietekmēta 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas; 
saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicēts Lubānas 
novada mājas lapā – www.lubana.lv 

 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs    Tālis Salenieks 
 


