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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Lubānā     

26.01.2017.                                        Nr.2  
APSTIPRINĀTI 

ar Lubānas novada pašvaldības 

26.01.2017. domes lēmumu (protokols Nr,1.,12.§) 
Grozījumi ar 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.3, 

Grozījumi ar 27.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.4  

Grozījumi ar 31.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.5  

Grozījumi ar 29.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.6 

Grozījumi ar 27.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7 

Grozījumi ar 31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9 

 

Par pašvaldības budžetu 2017.gadam 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām  

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

likuma “Par pašvaldību budžetiem”16.panta pirmo daļu 

 

1. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu budžetu 2017.gadam ieņēmumos 2 332 572 

euro saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam izdevumos 2 590 735 euro 

saskaņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu. (grozījumi ar 30.03.2017. saistošajiem noteikumiem 

Nr.3, ar 27.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.4, ar 31.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.5, 

ar 29.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar 27.07.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.7,ar 

31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9 )  
3. Apstiprināt pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam ieņēmumos 88 817 euro un 

izdevumos 107 437 euro saskaņā ar 4 .pielikumu. 

4. Apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku dienesta pienākumu pildīšanai 

nepieciešamos degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitus 2017.gadam 

saskaņā ar 5. pielikumu. 

5. Apstiprināt pašvaldības aizņēmumu no Valsts kases atmaksu 23 730 euro saskaņā ar 

6. pielikumu. 

6. 2017.gadā noteikt ēdināšanas maksas atvieglojumu par pusdienām 100 procentu 

apmērā visiem pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem sākot no piecu gadu vecuma 

izglītības programmā iesaistītajiem audzēkņiem. 

7. Saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto kārtību „Par dāvanas piešķiršanu jaundzimušā 

bērna vecākiem Lubānas novada pašvaldībā 2017.gadā” noteikt dāvanu bērna 

vecākiem 123 euro apmērā pirms nodokļu ieturēšanas. 

8. Noteikt atvaļinājuma pabalstu darbiniekiem un amatpersonām 30 procentu apmērā 

no darbinieka vai amatpersonas amatalgas likmes.  

9. Noteikt vienreizēju naudas balvu darbiniekiem (amatpersonām) sakarā ar 50 gadu 

Jubileju 111 euro pirms nodokļu ieturēšanas. 

 

Lubānas novada pašvaldības  

            domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                      T. Salenieks            
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