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
Ar Kocēnu novada domes
05.02.2015. sēdes lēmumu Nr.___
(protokols Nr.__, __.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
2015.gada 05.februārī

Nr.__/2015

Par Kocēnu novada domes pamatbudžetu 2015.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
2015.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 6.240.357 euro apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1;
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2.2. pamatbudžeta izdevumi 8.332.118 euro apmērā saskaņā ar
pielikumiem Nr.1 un 2;
2.3. pamatbudžeta finansēšana 2.091.761 euro apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats 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 2015.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), iesniedzot Finanšu nodaļā tāmes izmaiņu
pieprasījumu, ja šīs izmaiņas:
9.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu,
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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. 29.08.2013. sēdes protokols Nr.12, 4.§ “Par amatu vienību
noteikšanas kārtību Kocēnu novada domes izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu”;
15.2. 12.12.2013. sēdes protokols Nr.17, 22.§ „Par sakaru
pakalpojumu limitu apstiprināšanu”;
15.3. 11.12.2014. sēdes lēmums Nr.393 protokols Nr.19, 26.§ „Par
instrukcijas „Kocēnu novada domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu”;
15.4 . 11.12.2014. sēdes lēmums Nr.406 protokols Nr.19, 39.§ „Par
Kocēnu novada domes amatu saraksta apstiprināšanu”
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15.5. 13.12.2012. sēdes protokols Nr.17, 30.§ „Par Kocēnu novada
domes atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu” un
11.12.2014. sēdes lēmums Nr.403 protokols Nr.19, 36.§ „Par Kocēnu novada
domes atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma grozījumiem”
15.6. 11.12.2014. sēdes lēmums Nr.405 protokols Nr.19, 38.§ „Par
Kocēnu novada domes komisijās strādājošo darba samaksas noteikšanu”;
15.7. 11.12.2014. sēdes lēmums Nr.404 protokols Nr.19, 37.§ „Par
Kocēnu novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un deputātu
darba samaksu”;
15.8.

11.12.2014. sēdes lēmums Nr.399 protokols Nr.19, 32.§ „Par

atbalstu pulciņu darbībai” un 15.01.2015. sēdes lēmums Nr.15 protokols Nr.2,
14.§ „Par Kocēnu novada domes lēmuma „Par atbalstu pulciņu darbībai”
grozījumiem”
15.9. 11.12.2014. sēdes lēmums Nr.401 protokols Nr.19, 34.§ „Par
maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par būvvaldes uzturēšanu”;
15.10. 11.12.2014. sēdes lēmums Nr.400 protokols Nr.19, 33.§ „Par
maksas noteikšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības pārvaldes
uzturēšanu”;
15.11. 11.12.2014. sēdes lēmums Nr.394 protokols Nr.19, 27.§ „Par
iesnieguma izskatīšanu par pirmskolas izglītības iestādes”Auseklītis” telpu
paplašināšanu”;
15.12. 15.01.2015. sēdes lēmums Nr.18 protokols Nr.2, 17.§ „Par
Kocēnu novada domei piešķirtās valsts mērķdotācijas un pašvaldības
finansējuma 2015.gada janvāra – augusta mēnešiem pašvaldību izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām sadales kārtību”;
15.13. 15.01.2015. sēdes lēmums Nr.13 protokols Nr.2, 12.§ „Par
finansējuma piešķiršanu katlu remontam”;
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15.14. 15.01.2015. sēdes lēmums Nr.14 protokols Nr.2, 13.§ „Par
finansējuma piešķiršanu Kocēnu novada skolēnu koru ziemas nometnes
organizēšanai”;
15.15. 15.01.2015. sēdes lēmums Nr.22 protokols Nr.2, 21.§ „Par
finansējuma piešķiršanu opermūzikas koncerta organizēšanai”;
15.16. 15.01.2015. sēdes lēmums Nr.25 protokols Nr.2, 24.§ „Par
sadarbības turpināšanu projekta „VIA Hanseatica” attīstība”;
16. Paskaidrojuma raksts Kocēnu novada domes 2015.gada budžetam ir
pievienots noteikumu pielikumā Nr.4.
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis
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