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APSTIPRINĀTS
Ar Kocēnu novada domes
03.02.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.29
(protokols Nr.2, 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
2016.gada 03.februārī

Nr.3/2016

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2016.gadam
Izdoti saskaņā ar
LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
LR likuma „Par pašvaldību budžetiem”

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Kocēnu novada domes
2016.gada pamatbudžeta 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. pamatbudžeta ieņēmumi 5.554.069 euro apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1;

2.2. pamatbudžeta izdevumi 6.355.479 euro apmērā saskaņā ar
pielikumiem Nr.1 un 2;
2.3. pamatbudžeta finansēšana 801.410 euro apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
3. Atmaksājamo aizņēmumu un procentu maksājumi pa gadiem ir pievienots
noteikumu pielikumā Nr.3.
4. Izdevumos paredzēta arī parādu dzēšana par iepriekšējos gados
saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
5. Kocēnu novada domes Finanšu nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem
kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2016.gadā nodrošina kredītu
pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un
apmēros un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
6. Kocēnu novada domes iestāžu un nodaļu vadītājiem (turpmāk - budžeta
izpildītāji) piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai
nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
7. 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.
8 . Valsts budžeta transfertu un budžeta iestāžu ieņēmumu samazināšanās
gadījumā par atbilstošu summu jāsamazina arī izdevumi.
9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos
apstiprinātās apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē
izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no
viena izdevumu posteņa uz citu, izņemot ar apzīmējumu “AF” paredzēto
finansējumu), iesniedzot Finanšu nodaļā tāmes izmaiņu pieprasījumu, ja šīs
izmaiņas:

9.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu,
9.2. nerada nodokļu, komunālo maksājumu un citu iestādes saistību
parādus.
10. Budžeta izpildītāji nodrošina Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumā, Izglītības likumā, Ministru kabineta
28.07.2009. noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
paredzēto nosacījumu izpildi.
11. Budžeta izpildītāji, organizējot nodaļas un iestādes budžeta uzdevumu
izpildi, ir atbildīgi par iepirkumu procedūras ievērošanu atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
12. Noteikt, ka no Kocēnu novada domes budžeta līdzekļiem finansēto
līgumdarbu samaksai avansa maksājuma apjoms nedrīkst pārsniegt 20% no
līguma summas, ja kopējā līguma summa pārsniedz 4.000 euro.
13. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.
14. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas līdzekļu
noguldījumus Latvijas bankās.
1 5 . Noteikumu izstrādāti saskaņā ar sekojošiem Kocēnu novada domes
normatīviem aktiem:
15.1. 11.06.2015. sēdes lēmums Nr.206 protokols Nr.13, 9.§ „Par
finansējumu sportam”.
15.2 . 10.12.2015. sēdes lēmums Nr.385 protokols Nr.21, 14.§ „Par
finansējuma piešķiršanu sportistu atbalstam”.
15.3. 10.12.2015. sēdes lēmums Nr.393 protokols Nr.21, 17.§ „Par
ikmēneša pabalsta piešķiršanu bijušajai Kocēnu pagasta padomes
priekšsēdētājai Skaidrītei Vahitovai”.
15.4 . 10.12.2015. sēdes lēmums Nr.394 protokols Nr.21, 18.§ „Par
ikmēneša pabalsta piešķiršanu bijušajai Dikļu pagasta padomes
priekšsēdētājai Renātei Zīderei”.
15.5. 10.12.2015. sēdes lēmums Nr.400 protokols Nr.21, 24.§ „Par
finansējuma piešķiršanu Zilākalna pagasta pārvaldes ēkas jumta pārbūvei”.

15.6. 10.12.2015. sēdes lēmums Nr.401 protokols Nr.21, 25.§ „Par
uzsāktās dalības turpināšanu projekta „Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā
starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošanu” īstenošanā
2016.gadā”.
15.7. 10.12.2015. sēdes lēmums Nr.412 protokols Nr.21, 33.§ „Par
Kocēnu novada kultūras institūciju Amatiermākslas kolektīvu un speciālistu
darbības atbalstu”.
15.8. 10.12.2015. sēdes lēmums Nr.403 protokols Nr.21, 27.§ „Par
Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības
finansējuma 2016.gada janvāra-augusta mēnešiem pašvaldību izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadales kārtību”.
16. Paskaidrojuma raksts Kocēnu novada domes 2016.gada budžetam ir
pievienots noteikumu pielikumā Nr.4.
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs
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