
 
 

Kokneses novada Kokneses pagastā 

 
 

2013.gada 30.janvārī 
                                                                                   Saistošie noteikumi Nr.1 

( protokols Nr.2; lēmums Nr.1 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „ Par valsts budžetu 2013. 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 2013.gadam” 

 
 

1. Apstiprināt Kokneses pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam 
(1,2,3,3a,4,5 pielikumi):  
Ieņēmumi 3 820 065 lati , 
Izdevumi  3 899 578 lati  
Finansēšana:  
-aizņēmumu pamatsummu atmaksa 166 938 lati, 
-līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā 338 571 lati, 
-līdzekļu atlikumu 2013.gada beigās  92 120 lati. 
 

2. Apstiprināt no valsts budžeta saņemamo mērķdotāciju izglītības 
iestādēm  2013.gada 8 mēnešiem 1 060 186 latus (3.pielikums) 
 

3. Apstiprināt no valsts budžeta saņemamo mērķdotāciju ģimenes krīzes 
centram „ Dzeguzīte 24 000 latus  . 
 

4. Apstiprināt no Kultūras ministrijas saņemamo mērķdotāciju Kokneses 
mūzikas skolas pedagogiem 42529 latus . 
 

5. Apstiprināt Kokneses pašvaldības saistību un galvojumu apjomu 2013. 
gadam  186 592 latus (4. pielikums) 
 

6. Apstiprināt PA „ Kokneses tūrisma centrs” , PA „ Kokneses sporta 
centrs” , Ģimenes krīzes centrs "Dzeguzīte" budžetus saskaņā ar 
5.pielikumu.  
 

 
7. Apstiprināt Kokneses pašvaldības  speciālo budžetu 

2013.gadam (6.pielikums): 
Ieņēmumi  61 504 lati, 
Izdevumi   70 000 lati, 
Līdzekļu atlikums 2013.gada sākumā 32 628 lati, 



Līdzekļu atlikumu 2013.gada beigās  24 132 lati. 
 

8. Apstiprināt mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām 2013. gadā 
51 504 latu apmērā ar atlikumu uz gada sākumu 19 144 latu apmērā 
un ar atlikumu uz gada beigām 10648 latu   apmērā (6.pielikums). 
 

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

10. 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. 

 
11. Piešķirt grāmatvedības daļai tiesības finansēt budžeta iestādes un 

pasākumus atbilstoši apstiprinātajām tāmēm. 
 


