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Lubānā
APSTIPRINĀTS
ar 2015.gada 29.janvāra
Lubānas novada domes
sēdes 17.§ lēmumu,
(Protokols Nr.1).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lubānā
2015.gada 29.janvārī

Nr.3

„Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 21.pantu
1. Ap s t i p r i n ā t 2015.gada novada pašvaldības budžetu,
EUR
Pamatbudžets (Pielikums Nr.1):
līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.
359 807
ieņēmumi
2 056 884
izdevumi
2 352 263
finansēšana
aizņēmumu saņemšana SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas fonda projektam „Pārvades un sadales
sistēmas rekonstrukcija Lubānas pilsētā”
138 351
aizņēmumu atmaksas
-22 273
finanšu ieguldījums SIA Lubānas KP” pamatkapitālā
-138 351
līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
42 155
speciālais budžets (Pielikums Nr.2):
līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.
ieņēmumi
izdevumi
līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.

53 309
81 766
110 019
25 056

ziedojumi un dāvinājumi (Pielikums Nr.3):
līdzekļu atlikums uz 01.01.2015.
ieņēmumi
izdevumi
līdzekļu atlikums uz 31.12.2015.
aizņēmumi un galvojumi (Pielikums Nr.4)
1

628
628

2. No 2015.gada 1.marta noteikt ēdināšanas maksas atvieglojumu par pusdienām 50%
(piecdesmit procentu) apmērā visiem pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem sākot
no piecu gadu vecuma izglītības programmā iesaistītajiem audzēkņiem.
3. No 2015.gada 1.janvāra atcelt mācību maksu Lubānas Mākslas skolā.
4. Pašvaldības dāvanu sakarā ar bērna piedzimšanu no 2015.gada 1.janvāra noteikt
70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā pirms nodokļu ieturēšanas un piešķirt saskaņā ar
pašvaldībā apstiprināto kārtību „Par dāvanas piešķiršanu jaundzimušā bērna vecākiem
Lubānas novada pašvaldībā”.
5. Noteikt atvaļinājuma pabalstu darbiniekiem un amatpersonām 30% (trīsdesmit
procentu) apmērā no darbinieka vai amatpersonas amatalgas likmes. Atvaļinājuma
pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts saskaņā ar „Valsts un pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” noteikto kārtību.
6. Noteikt vienreizēju naudas balvu darbiniekiem (amatpersonām) sakarā ar 50
(piecdesmit) gadu jubileju 111 EUR (viens simts vienpadsmit euro) pirms nodokļu
ieturēšanas.
7. Budžeta izpildītājiem finanšu gada laikā ievērot domes priekšsēdētāja apstiprināto
„Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību Lubānas
novada pašvaldībā” (16.12.2014. rīkojums Nr. 2.01/81).
8. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
8.1. saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
8.2. saistošie noteikumi Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības mājas lapā
internetā.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Tālis Salenieks
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