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APSTIPRINĀTS
Ar Kocēnu novada domes
18.05.2011. sēdes lēmumu

(protokols Nr. 7, 15 .§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2011. gada 18. maijā                                                                                        Nr. 7/2011

„Par grozījumiem Kocēnu novada domes 22.02.2011. 
saistošajos noteikumos Nr. 2/2011

„Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2011. 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 3762441 latu apmērā saskaņā ar pielikumiem Nr. 

1, 2, 5 un 7;

2.2. pamatbudžeta izdevumi 4590505 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1, 3, 

5 un 7;

2.3. pamatbudžeta finansēšana 828064 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

2. Papildināt noteikumu 11. punktu ar sekojošiem apakšpunktiem:

        11.3. 14.07.2010. sēdes protokols Nr. 12, 6.§ „Par iesnieguma izskatīšanu par 

materiālā atbalsta piešķiršanu”;

        11.4. 22.02.2011. sēdes protokols Nr. 2, 16.§ „Par degvielas mēneša limita 

noteikšanu”;

        11.5. 16.03.2011. sēdes protokols Nr. 4, 24.§ „Par iesnieguma izskatīšanu par 

pabalsta piešķiršanu mājokļa pielāgošanai”;
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        11.5. 16.03.2011. sēdes protokols Nr. 4, 29.§ „Par noteikumu „Par kārtību, kādā 

Kocēnu novada domes amatpersonas  un darbinieki  izmanto pašvaldības  mantu un 

finanšu resursus” pielikuma Nr. 2 grozījumu apstiprināšanu”;

        11.6. 16.03.2011. sēdes protokols Nr. 4, 42.§ „Par grozījumiem Kocēnu novada 

domes štatu sarakstā”;

        11.7. 16.03.2011. sēdes protokols Nr. 4, 28.§ „Par sakaru pakalpojumu un 

degvielas patēriņa mēneša limitu noteikšanu”;

        11.8.  16.03.2011. sēdes protokols Nr.  4,  38.§ „Par  Kocēnu novada domes 

projekta  pieteikuma „Būsim pazīstami!!!”  iesniegšanu Vidzemes  lauku partnerības 

„Brasla” attīstības stratēģijas „Rīcības programmas atbalsta ieviešanai Latvijā” 2007.-

2013. gadam” 4.1.3. pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”;

        11.8.  16.03.2011. sēdes protokols Nr.  4,  39.§ „Par  Kocēnu novada domes 

projekta pieteikuma „Novadpētniecības aktivitāšu centra izveide Vaidavā” iesniegšanu 

Vidzemes  lauku  partnerības  „Brasla”  attīstības  stratēģijas  „Rīcības  programmas 

atbalsta  ieviešanai  Latvijā”  2007.  -  2013.  gadam”  4.1.3.  pasākumā  „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā”;

        11.9. 16.03.2011. sēdes protokols Nr .4, 37.§ „Par projekta pieteikuma „Logu 

rekonstrukcija Vaidavas kultūras centrā” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros”;

        11.10. 16.03.2011. sēdes protokols Nr. 4, 36.§ „Par Kocēnu novada domes 

projekta  pieteikuma  iesniegšanu  Vidzemes  lauku  partnerības  „Brasla”  attīstības 

stratēģijas „Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. gadam” 

pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 5.1. aktivitātē „Ciematu, kuros 

veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”;

        11.11.  16.03.201.  sēdes  protokols  Nr  .4,  40.§ „Par  projekta  pieteikuma 

sagatavošanu  un  iesniegšanu  valsts  atbalstam  zivsaimniecības  attīstībai  no  Zivju 

fonda finanšu līdzekļiem”;

        11.12. 06.04.2011. sēdes protokols Nr. 5, 23.§ „Par piemaksu Kocēnu novada 

bāriņtiesas priekšsēdētājam”;

        11.13. 06.04.2011. sēdes protokols Nr. 5, 5.§ „Par juridiskās adreses maiņu 

Kocēnu novada domes struktūrvienībai – Kocēnu 1. bibliotēka”;
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        11.14. 06.04.2011. sēdes protokols Nr. 5, 17.§ „Par sakaru pakalpojumu limita 

noteikšanu”;

        11.15.  06.04.201.  sēdes  protokols  Nr.  5,  24.§ „Par  papildfinansējuma 

piešķiršanu”;

        11.16. 27.04.2011. sēdes protokols Nr. 6, 31.§ „Par finansējuma piešķiršanu 

pirmās klases skolēniem”;

        11.17. 27.04.2011. sēdes protokols Nr. 6, 29.§ „Par finansējuma piešķiršanu akas 

izbūvei”;

        11.18. 27.04.2011. sēdes protokols Nr. 6, 28.§ „Par finansējuma piešķiršanu 

ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai”;

        11.19. 27.04.2011. sēdes protokols Nr. 6, 32.§ „Par finansējuma piešķiršanu 

skolēnu nodarbinātības pasākumiem”;

        11.20. 21.04.201. iepirkuma procedūru kurināmās malkas un kokskaidu granulu 

piegādi;

        11.21.  21.04.2011.  iepirkuma  procedūru  par  papildus  būvdarbu  veikšanu 

„Vaidavas kultūras centra vienkāršotā rekonstrukcijā”.

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

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

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

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

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

8. Izteikt noteikumu 7. pielikumu šādā redakcijā (pielikums Nr. 7)

9. 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

                  6. Pielikums Nr. 7

Domes priekšsēdētājs                                                                                 Jānis Olmanis
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