
 

 

2011.gada 29.janvāris  
   

Saistošie noteikumi Nr.2 
(protokols Nr.1; lēmums Nr.2) 

 

Par Kokneses novada pašvaldības budžetu 2011. gadam.  
 

Izdoti saskaņā ar likumu „ Par 
valsts budžetu 2011. gadam”, likumu „ Par 
pašvaldībām” 21. un 46. pantu, likuma  „ Par 
budžetu un finanšu vadību” 6. pantu, likumu 
„ Par pašvaldību budžetiem”  

 
 

1. Apstiprināt Kokneses pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam 
(pielikumi nr.1,2,3,4,5):  
Ieņēmumi 3316239 lati , 
Izdevumi  3728413 lati ,tai skaitā aizņēmumu pamatsummas atmaksa 
LVL 165652, transportlīdzekļu līzingi LVL 9769, 
Līdzekļu atlikums 2011.gada sākumā 449995 lati , 
Līdzekļu atlikumu 2011.gada beigās  37821 lati. 
 

2. Apstiprināt no valsts budžeta saņemamo mērķdotāciju izglītības 
iestādēm  8 mēnešiem 969475 lati  (pielikums nr.4). 
 

3. Apstiprināt no valsts budžeta saņemamo mērķdotāciju ģimenes krīzes 
centram „ Dzeguzīte 42000 lati  . 
 

4. Apstiprināt no Kultūras ministrijas saņemamo mērķdotāciju Kokneses 
mūzikas skolas pedagogiem 37440 lati . 
 

5. Apstiprināt Kokneses pašvaldības saistību un galvojumu apjomu 2011. 
gadam  227535 lati (pielikums nr. 6) 
 

6. Apstiprināt PA „ Kokneses tūrisma centrs” , PA „ Kokneses sporta 
centrs” budžetu saskaņā ar pielikumiem nr.2,3.  
 

7. Ieņēmumi pamatbudžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir plānoti 96 % apmērā no 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēkina 2011.gadam noteiktajām 
summām Kokneses novadam, ņemot vērā , ka valsts garantē šos 
ieņēmumus 96% apmērā. 
 

 
8. Apstiprināt Kokneses pašvaldības  speciālo budžetu 

2011.gadam (pielikums nr.6): 



Ieņēmumi 62166 lati  
Izdevumi  64566 lati 
Līdzekļu atlikums 2011.gada sākumā 12723 lati, 
Līdzekļu atlikumu 2011.gada beigās  10323 lati. 
 

9. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām 2011. gadā 
57166.00 latu apmērā ar atlikumu uz gada sākumu 7752 latu apmērā 
un ar atlikumu uz gada beigām 7752 latu  apmērā. 
 

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

11. 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. 

 
12. Piešķirt grāmatvedības daļai tiesības finansēt budžeta iestādes un 

pasākumus atbilstoši apstiprinātajām tāmēm. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


