
LATVIJAS REPUBLIKA
KOCĒNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220

Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv 
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

APSTIPRINĀTS
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2012.gada 15.februārī                                                                               Nr.7/2012

 „Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2012.gadam”
Izdoti saskaņā ar 

LR likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,
LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.pantu 

1.Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Kocēnu novada domes 

2012.  gada  speciālā  budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru,  aizņēmumu apmēru 

(turpmāk  –  budžets),  pilnvarojumu  domes  priekšsēdētājam,  budžeta  izpildītāju 

pienākumus un atbildību. 

2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:

2.1. Speciālā budžeta 2012.gadam ieņēmumi 64449 latu apmērā saskaņā ar 1., 

2. un 5.pielikumu.

2.2. Speciālā budžeta 2012.gadam izdevumi 86174 latu apmērā saskaņā ar 1., 

3., un 5.pielikumu.

2.3.  Speciālā  budžeta  finansēšana  21725 latu  apmērā  saskaņā ar  pielikumu 

Nr.4.

3.  Budžeta  izpildītājiem  piešķirto  līdzekļu  ietvaros  nodrošināt  efektīvu  un 

racionālu  pašvaldības  budžeta  līdzekļu  izlietojumu atbilstoši  tāmēs  plānotajam,  lai 

nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu 

nepārsniedz  attiecīgajai  programmai/pasākumam  tāmē  apstiprinātos  un  plānotos 

budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 



5. Izdevumos paredzēts arī parādu dzēšana par iepriekšējos gados saņemtajām 

precēm un pakalpojumiem.

6. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.

7.Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas līdzekļu noguldījumus 

Latvijas bankās. 

8. Izdevumi ziedojumiem 2012.gadā paredzēti izlietot ziedojumu mērķiem.

9.  Noteikumi  izstrādāti  saskaņā  ar  sekojošiem  Kocēnu  novada  domes 

normatīviem aktiem:

9.1. 02.02.2011.sēdēs protokols Nr.2.7.§ „Par Kocēnu novada domes autoceļu 

fonda nolikuma apstiprināšanu”.

           10. Izteikt noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā (pielikums Nr.1)

           11. Izteikt noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā (pielikums Nr.2)

           12. Izteikt noteikumu 3.pielikumu šādā redakcijā (pielikums Nr.3)

           13. Izteikt noteikumu 4.pielikumu šādā redakcijā (pielikums Nr.4)

           14. Izteikt noteikumu 5.pielikumu šādā redakcijā (pielikums Nr.5)

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

Pielikumā:   1. Pielikums Nr.1

                    2. Pielikums Nr.2

                    3. Pielikums Nr.3

                    4. Pielikums Nr.4

                    5. Pielikums Nr.5

Domes priekšsēdētājs                                                      Jānis Olmanis


