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APSTIPRINĀTS
Ar Kocēnu novada domes

10.10.2012. sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 18.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2012.gada 10.oktobrī                                                                                     Nr.24/2012

Kocēnu novada domes Saistošie noteikumi Nr.24/2012
„Par grozījumiem Kocēnu novada domes 15.02.2012. 

Saistošajos noteikumos Nr.6/2012
„Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2012.gadam

Izdoti saskaņā ar 
LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,

LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

1. Izteikt noteikumu 2.punktu jaunā redakcijā:

2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:

2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 5.215.634 latu apmērā saskaņā ar pielikumiem Nr.1, 2 

un 5; 

2.2. pamatbudžeta izdevumi 6.333.116 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1, 3 un 

5;

2.3. pamatbudžeta finansēšana 1.117.482 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.4.

3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats ir pievienots noteikumu pielikumā Nr.6.

4.  Paskaidrojums  par  Kocēnu  novada  domes  2012.gada  pamatbudžeta  grozījumiem 

pievienots noteikumu pielikumā Nr.7

5. Papildināt noteikumu 11.punktu ar sekojošiem apakšpunktiem:
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11.9.  22.06.2012.  sēdes  protokols  Nr.9,8.§ „Par  finansējuma  piešķiršanu 

siltummezglu izbūvei.” ;

            11.10. 22.06.2012. sēdes protokols Nr.9,14.§ „Par projekta pieteikuma ”Lustīgs, 

kas  kustīgs  un  aktīvs”  iesniegšanu  Vidzemes  lauku  partnerības  „Brasla”  attīstības 

stratēģijas „Lauku attīstības programma 2007.-2013. gadam” 4.ass 413.pasākumā „Lauku 

ekonomikas  dažādošana  un  dzīves  kvalitātes  veicināšana  vietējo  attīstības  stratēģiju 

īstenošanas teritorijās” 2. rīcība.”

11.11.  18.07.2012.  sēdes  protokols  Nr.10,13.§  „Par  finansējuma  piešķiršanu 

ūdenssaimniecības remontdarbiem.”

11.12.  18.07.2012.  sēdes  protokols  Nr.10,8.§  „Par  Kocēnu  novada  domei 

piederošo cirsmu stigošanu, koku dastošanu un novērtēšanu”

11.13.  08.08.2012.  sēdes  protokols  Nr.11,10.§  „Par  Kocēnu  novada  domes 

13.06.2012.  sēdes  lēmuma „Par  finansējuma piešķiršanu katlu  mājas  remontdarbiem” 

(protokols Nr.8.16. §)grozījumiem.”

11.14. 08.08.2012. sēdes protokols Nr.11,11.§ „Par uzņēmuma līguma slēgšanu ar 

Imantu Jerkinu par interešu pulciņu vadīšanu.”

11.15.  08.08.2012.  sēdes  protokols  Nr.11,14.§  „Par  Kocēnu  novada  domes 

21.03.2012.  sēdes  lēmuma  „Par  piedalīšanos  6.Latvijas  –  Vācijas  sadraudzības 

konferencē Jēkabpilī” (protokols Nr.4.26. §)grozījumiem.”

11.16.  29.08.2012.  sēdes  protokols  Nr.12,7.§  „Par  Kocēnu  novada  domes 

03.06.2010.  sēdes  lēmuma  grozījumiem  „Par  projekta  pieteikuma  „Multifunkcionāls 

jauniešu  centrs  Vaidavā”  iesniegšanu  Latvijas  un  Šveices  sadarbības  programmas 

līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos 

Latvijas reģionos” aktivitātē „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide”.”

11.17. 29.08.2012. sēdes protokols Nr.12,9.§ „Par grozījumiem Kocēnu novada 

domes štatu sarakstā”.

11.18. 29.08.2012. sēdes protokols Nr.12,10.§ „Par atbalstu pulciņu darbībai”.

11.19.  29.08.2012.  sēdes  protokols  Nr.12,13.§  „Par  degvielas  limita 

apstiprināšanu”.

11.20.  19.09.2012.  sēdes  protokols  Nr.13,20.§  „Par  Lietvedības  nodaļas 

reorganizāciju un izmaiņām štatu sarakstā”.

11.22.  19.09.2012. sēdes protokols Nr.13,20.§ „Par grozījumiem Kocēnu novada 

domes štatu sarakstā”.
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11.23.  28.09.2012. ārkārtas sēdes protokols Nr.4,1.§ „Par Kocēnu novada domei 
piešķirtās  valsts  mērķdotācijas  2012.gada  septembra-novembra  mēnešiem  pašvaldību 
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām sadales kārtību”.

11.24. 28.09.2012. ārkārtas sēdes protokols Nr.4,2.§ „Par Kocēnu novada domes 
izglītības  iestāžu  pedagoģisko  darbinieku  darba  samaksas  pašvaldības  finansējuma 
apstiprināšanu”.

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Pielikumā:  

1.Pielikums  Nr.1 „Kocēnu novada domes 2012.gada pamatbudžeta kopsavilkums” 
2.Pielikums Nr.2 „Kocēnu novada domes 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi” 
3.Pielikums Nr.3 „Kocēnu novada domes 2012.gada pamatbudžeta izdevumi”
4.Pielikums Nr.4 „Kocēnu novada domes 2012.gada pamatbudžeta finansēšana”

5.Pielikums
Nr.5  „Kocēnu  novada  domes  2012.gada  pamatbudžeta  ieņēmumu un 
izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

6.Pielikums Nr.6 „Atmaksājamo aizņēmumu pārskats”

7.Pielikums
Nr.7  „Kocēnu  novada  domes  2012.gada  pamatbudžeta  grozījumu 
paskaidrojums”

Domes priekšsēdētājs                                                             Jānis Olmanis 

3


