
 
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

Kokneses novada Kokneses pagastā 
2017. gada 30.augustā 

                                                                                   Nr.8/2017 
 

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”  
 

Izdarīt Kokneses novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1/2017  „Par pašvaldības budžetiem 2017.gadam” šādus 
grozījumus:  

 
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā, atbilstoši grozot pielikumus Nr. 1.;2. 

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

1.1. kārtējā gada ieņēmumi 9 059 539 euro , 
1.2. kārtējā gada izdevumi  9 371 528 119 euro,  
2.3.    kārtējā gada finansēšana 232 675 euro:  

2.3.1. aizņēmumu pamatsummu atmaksa 311 989 euro, 
2.3.2. aizņēmuma saņemšana 159 728 euro 
2.3.3. kapitāldaļu iegāde radniecīgo komersantu kapitālā 11 000 euro, 
2.3.4. naudas līdzekļu atlikums 2017.gada sākumā 518617 euro, 
2.3.5. naudas līdzekļu atlikumu 2017.gada beigās  87 652 euro. 

 
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā, atbilstoši grozot pielikumu Nr. 3. 

Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības saistību un galvojumu apjomu 2017. 
gadam  340 571 euro (3. pielikums). 
 

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā, atbilstoši grozot pielikumu Nr.4. 
Apstiprināt Kokneses novada pašvaldības  speciālo budžetu 2017.gadam 
(4.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi  166 664 euro, 
3.2. kārtējā gada izdevumi   196 015 euro , 
3.3. kārtējā gada finansēšana 29351 euro, 

3.3.1. naudas līdzekļu atlikums 2017.gada sākumā 44924 euro, 
3.3.2. naudas līdzekļu atlikums 2017. gada beigās 15573 euro. 

 



 
4. Apstiprināt līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 14 514 euro apmērā  
 

-959 euro videonovērošanas ierīkošanai Bebru pagastā  (maija lēmums) 
-2536 euro  akas vietas izpēte Bebru pagastā (aprīļa lēmums) 
-4822 euro ūdensvada tehniskā projekta izstrāde Bebru pagastā(maija 
lēmums) 
-3315 euro Kokneses parka dīķu tīrīšani  (maija lēmums) 
-6900 euro  I. Gaiša vidusskolas jumta remonta tehniskā projekta izstrādei 
(maija lēmums) 
-3621 euro laukuma sakārtošana pie Kokneses tūrisma centra (maija 
lēmums) 
-5290 euro Bebru muižas notekūdeņu sistēmas remonts (jūlija lēmums) 
-2584 euro līdzfinansējums VK PAI projektam pilsdrupu konservācijai (jūlija 
lēmums) 
-6454 euro ĢKC Dzeguzīte iebraucamā ceļa remonts (jūlija lēmums) 
-156 euro līdzfinansējums VZF projektam Zivju resursu aizsardzībai (marta 
lēmums) 
-140 euro līdzfinansējums VKF projektam Koka skulptūra Latvijas simtgadei  
-24 457 euro papildus atlaišanas pabalstiem Vecbebru profesionālās un 
vispārizglītijošās internātskolas darbiniekiem. 

 
Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem atlikums, ņemot vērā iepriekšminēto izlietojumu, ir  
24 252 euro. 


