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4. 

Saistošie noteikumi Nr.2  „Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 
2015.gadam” 

_______________________________________________________________________________________________________  
(G.Rūtiņa, P.Keišs) 

 
 

Iepazinusies ar  novada domes ekonomistes I.Sproģes  sagatavoto informāciju un 
saistošo noteikumu projektu,  pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 46.panta pirmo 
un otro daļu,  ņemot vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas  21.01.2015. ieteikumu,  atklāti 
balsojot, PAR-10 (Lidija Degtjareva, Jānis Krūmiņš, Jānis Liepiņš, Henriks Ločmelis, Jānis 
Miezītis, Edgars Mikāls, Māris Reinbergs, Uldis Riekstiņš, Gita Rūtiņa, Dainis Vingris) 
,PRET-nav, ATTURAS-1 (Pēteris Keišs), Kokneses novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.2  „Par Kokneses 
novada pašvaldības budžetiem 2015.gadam” ( noteikumi pievienoti pielikumā). 
 2. Saistošos noteikumus  triju dienu laikā, pēc to parakstīšanas  elektroniski  
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai.    

3. Saistošie noteikumi publicējami  pašvaldības mājas lapā  www.koknese.lv  un 
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 
 
Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs     (personiskais paraksts)    D.Vingris 
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2015.gada 28.janvārī 

                                                                                   Saistošie noteikumi Nr.2 
( protokols Nr.2; lēmums Nr.4 

 
Izdoti saskaņā ar likumu „ Par valsts budžetu 2015. gadam”,  

likuma „ Par pašvaldībām” 14.,21. un 46. pantu,  
likuma  „ Par budžetu un finanšu vadību” 11.,41. pantu, 

 likumu „ Par pašvaldību budžetiem”  
 

“ Par Kokneses novada pašvaldības  budžetiem 2015.gadam” 
 
 

1. Apstiprināt Kokneses pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam (1,2,3 
pielikumi):  

Ieņēmumi 6 744 072 eiro , 
Izdevumi  6 788 433 eiro  
Finansēšana:  
-aizņēmumu pamatsummu atmaksa 556 701 eiro, 
-līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā 754 328 eiro, 
-līdzekļu atlikumu 2015.gada beigās  153 266 eiro. 
 

2. Apstiprināt Kokneses pašvaldības saistību un galvojumu apjomu 2015. 
gadam  280 612 eiro (3. pielikums).  
 

 
3. Apstiprināt Kokneses pašvaldības  speciālo budžetu 2015.gadam 

(4.pielikums): 
Ieņēmumi  139679 eiro, 
Izdevumi   193000 eiro, 
Līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā 78 990 eiro, 
Līdzekļu atlikumu 2015.gada beigās  25669 eiro. 
 

4. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām 2015. gadā 
126679 eiro apmērā ar atlikumu uz gada sākumu 44534 eiro apmērā un ar 
atlikumu uz gada beigām 21213 eiro   apmērā (4.pielikums). 
 

5. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs ir atbildīgi par šo saistošo 
noteikumu ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju. 
 

6. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji drīkst izlietot tikai budžeta ietvaros 
piešķirtos līdzekļus. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem ir tiesības 
pieprasīt veikt iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās 



klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai struktūrvienības apstiprinātā 
budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu Kokneses novada domei. 

 
 

7.  Noteikt, ka budžeta izpildītāji pieprasījumus 2015.gada budžeta galīgajiem 
grozījumiem, iesniedz ne vēlāk kā līdz 10.12.2015. 

 
8. Noteikt, ka ārkārtas gadījumā finansējumu no Līdzekļus neparedzētiem 

gadījumiem līdz EUR 500 apmērā var piešķirt ar Domes priekšsēdētāja 
rīkojumu. Par šādiem piešķīrumiem Domes priekšsēdētājs informē 
tuvākajā domes sēdē.Visus šos piešķīrumus iekļauj kārtējos saistošajos 
noteikumos par budžeta grozījumiem. 
 

9. Piešķirt grāmatvedības un finanšu nodaļai tiesības finansēt budžeta 
iestādes un pasākumus atbilstoši apstiprinātajām tāmēm. 

 
 
 
Sēdes vadītājs, 
domes priekšsēdētājs     (personiskais paraksts)    D.Vingris 
 
 


