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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 
2017.gada 25.janvārī         Nr.1 

 

2. 
Saistošie noteikumi  Nr.1/2017 „Par pašvaldības budžetiem 2017.gadam” 

_____________________________________________________________________________________________________ 
( G.Rūtiņa, I.Klaužs, 

 
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 un attīstības pastāvīgās komitejas, Kultūras izglītības, 
sporta un sabiedrisko lietu pastāvīgās komitejas un Sociālo jautājumu un veselības 
aprūpes pastāvīgās komitejas   18.01.2017. ieteikumu, atklāti balsojot, PAR-14 (Mudīte 
Auliņa, Valdis Biķernieks, Lidija Degtjareva, Pēteris Keišs, Jānis Krūmiņš,  Jānis Liepiņš, 
Henriks Ločmelis,  Ivars Māliņš, Jānis Miezītis , Edgars Mikāls, Artūrs Plūme, Māris 
Reinbergs, Gita Rūtiņa, Dainis Vingris), PRET-nav, ATTURAS-nav,  Kokneses novada dome 
NOLEMJ    

 
1. Apstiprināt Kokneses novada domes saistošos noteikumus Nr.1 /2017  “Par 

Kokneses novada pašvaldības  budžetiem 2017.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 priekšēdētājs (personiskais  paraksts) 30.01.2017             D.Vingris 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

Kokneses novada Kokneses pagastā 

 
 

2017. gada 25.janvārī 
                                                                                   Nr.1/2017 

 

Par Kokneses novada pašvaldības  2017.gada budžetu 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „ Par valsts budžetu 2017. gadam”,  
likuma „ Par pašvaldībām” 14.,21. un 46. pantu,  

likuma  „ Par budžetu un finanšu vadību” 11.,41. pantu, 

 likumu „ Par pašvaldību budžetiem”  
 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Kokneses novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru, 
kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 
 

2. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam šādā apmērā 
(1.,2. pielikumi):  

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 9 026 190 euro , 
2.2. kārtējā gada izdevumi  9 181 648 euro,  
2.3.    kārtējā gada finansēšana 155458 euro:  

2.3.1. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 267 704 euro, 
2.3.2. aizņēmuma saņemšana 0.00 euro 
2.3.3. kapitāldaļu iegāde radniecīgo komersantu kapitālā 6000 euro, 
2.3.4. naudas līdzekļu atlikums 2017.gada sākumā 518617 euro, 
2.3.5. naudas līdzekļu atlikumu 2017.gada beigās  89455 euro. 

 
3. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības saistību un galvojumu apjomu 2017. 

gadam  340 373 euro (3. pielikums).  
 

 
4. Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības  speciālo budžetu 2017.gadam 

(4.pielikums): 
4.1. kārtējā gada ieņēmumi  146 664 euro, 
4.2. kārtējā gada izdevumi   176 015 euro , 
4.3. kārtējā gada finansēšana 29351 euro, 

4.3.1. naudas līdzekļu atlikums 2017.gada sākumā 44924 euro, 
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4.3.2. naudas līdzekļu atlikums 2017. gada beigās 15573 euro. 
 

5. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām 2017. gadā 136 664 EUR 
apmērā ar atlikumu uz gada sākumu 27 752 EUR apmērā un ar atlikumu uz gada 
beigām 14 416 EUR   apmērā. 

 
6. Kokneses novada domes priekšsēdētājs ir pilnvarots apstiprināt pašvaldības iestāžu 

budžeta tāmes un to grozījumus budžeta plānošanas modulī BUDZIS. 
 
 

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 
likumīgu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc 
naudas plūsmas nepārsniedz budžeta tāmē plānotos izdevumus atbilstoši 
ekonomiskajām klasifikācijas kategorijām. 

 
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 priekšēdētājs (personiskais  paraksts) 30.01.2017             D.Vingris 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


