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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

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

 

APSTIPRINĀTS 
Lubānas novada domes 

2014.gada 30.janvāra sēdē 
protokols Nr.1, 12.§. 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Lubānā 

2014.gada 30.janvārī            Nr.3 

 

„Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu” 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

 „Par pašvaldību budžetiem” 21.pantu 

 
1 .  A p s t i p r i n ā t  2014.gada novada pašvaldības budžetu:    
                                         euro 

Pamatbudžets: 
 līdzekĜu atlikums uz 01.01.2014.   398 629 

ieĦēmumi (Pielikums Nr.1)    2 008 377 
 izdevumi  (Pielikums Nr.2)    2 252 735 
 finansēšana (aizĦēmumi un aizĦēmumu atmaksa) -27 407 

līdzekĜu atlikums uz 31.12.2014.   126 864 
 
speciālais budžets (Pielikums Nr.3) : 
 līdzekĜu atlikums uz 01.01.2014.   31 352  
 ieĦēmumi      77 191 
 izdevumi      91 033 

līdzekĜu atlikums uz 31.12.2014.   17 510 
 

ziedojumi un dāvinājumi (Pielikums Nr.4) : 
 līdzekĜu atlikums uz 01.01.2014.   628 
 ieĦēmumi      - 
 izdevumi      - 

līdzekĜu atlikums uz 31.12.2014.   628 
aizĦēmumi un galvojumi (Pielikums Nr.5) 

 
2. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem finanšu gada laikā atĜauts izdarīt izmaiĦas iestādei 
apstiprinātās ieĦēmumu/izdevumu tāmes ietvaros pa atsevišėiem izdevumu veidiem 
(ekonomiskās klasifikācijas kodiem līdz pirmajām divām koda zīmēm) par summu, 
kas nepārsniedz EUR 200, nepieciešamos grozījumus apstiprinot domes sēdē.  
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IzmaiĦas iestāžu ieĦēmumu/izdevumu tāmes ietvaros pa izdevumu veidiem 
(ekonomiskās klasifikācijas kodiem līdz divām zīmēm), kas pārsniedz EUR 200, 
atĜautas tikai pēc attiecīga domes sēdes lēmuma pieĦemšanas. 
 
3. Kultūras, izglītības un citiem sabiedrisko attiecību pasākumiem, kuriem dome ir 
apstiprinājusi apropriāciju kopsummā, budžeta izpildītājiem sagatavot atsevišėu 
ieĦēmumu/izdevumu tāmi. Pasākuma, kura izmaksas nepārsniedz EUR 50 tāmi 
apstiprina attiecīgās iestādes vadītājs. 
Pasākuma, kura izmaksas pārsniedz EUR 50 tāmi apstiprina domes priekšsēdētājs. 
 
4. Noteikt atvaĜinājuma pabalstu darbiniekiem un amatpersonām 30 procentu apmērā 
no darbinieka vai amatpersonas amatalgas likmes. AtvaĜinājuma pabalsts tiek piešėirts 
un izmaksāts saskaĦā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumā noteikto kārtību. 
 
5. Noteikt vienreizēju naudas balvu darbiniekiem (amatpersonām) sakarā ar 50 gadu 
Jubileju EUR 111 pirms nodokĜu ieturēšanas. 
 
6. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
 

6.1.saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
 
6.2.saistošie noteikumi Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu” 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un tie publicējami 
pašvaldības mājas lapā internetā. 

 
 
 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs    Tālis Salenieks 
 


