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PIELIKUMS Nr.4

Kocēnu novada domes 2013.gada
pamatbudžeta finans ēšana

 

Klasifikācijas 
kods

Nosaukums
Apstiprinātais 

2013.gada  plāns 
(latos)

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFIC ĪTS (–) -2 024 441

FINANSĒŠANA: 2 024 441

F210    Naudas l īdzek ļi (Izmaiņas) 1 600 716

F210 Atlikums uz perioda s ākumu 1792868

pašu l īdzek ļi 1351880

no tā nodokļu un pašu ieņēmumu līdzekļi 703573.29

zemes dzīļu izmantošana Rāķu-Dzelves kūdras atradne 648306.87

transferti un projektu l īdzek ļi 440988

Dauguļu speciālā internātpamatskola 12979.97

Uzkrātie līdzekļi  speciālās internātpamatskolās(Dauguļi) 4134.18

Projekta "Attālo teritoriju attīstība, pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē" (pie Rubenes
BMX trases)_pašvaldības līdzfinansējums

-14377.98

projekts "Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Kocēnu novadā"   pašvaldības priekšfinansējums -53726.38

EZF fonda projekts "Autoceļa Beikas-Mazezers ceļa rekonstrukcija zivsaimniecības attīstībai Kocēnu
novadā

1560.00

ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes ciemā II kārta 93947.63

ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Bērzaines ciemā II kārta 121419.53

ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Vaidavas ciemā II kārta 125763.84

ERAF projekts Ūdenssaimniecības attīstība Dikļu ciemā II kārta 93865.66

ESF projekts Kocēnu novada attīstības kapacitātes paaugst. 20676.36

LAD projekts "Kocēnu nov.Dauguļu un Vaidavas ciemu dzīves vides pievilcības attīstība" (partnerība
"Brasla"

7355.43

ES programma "Jaunatne darbībā" neformālās jauniešu grupas "Displejs" projekts "Savvaļā" -782.00

Kocēnu nov.administratīvās kapacitātes paaugstināšana projekts -1713.46

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"    329.40

VB ieskaitāmā Valsts nodeva 9.00

SFL Projekts "Rubenes pamatskola- multifunkcionāls kopienas centrs"                                 8900.04

Vaidavas speciālā internātpamatskola 18043.06

Dotācija atlikums brīvpusdienu nodrošināšanai                                                                                                                                                                    2604.00

F210 Atlikums uz perioda beig ām 192 152

pašu l īdzek ļi 182 561

no tā nodokļu un pašu ieņēmumu līdzekļi 159 131

zemes dzīļu izmantošana Rāķu-Dzelves kūdras atradne 23 430

transferti un projektu l īdzek ļi 9 591

Dauguļu speciālā internātpamatskola 3 390

Uzkrātie līdzekļi  speciālās internātpamatskolās(Dauguļi) 6 201

F4001   Aizdevumi                                                                                                                                                                                               4 081



F4001 +Aizdevumi                                                                                                                                                                                               4 081

F4002   Aizņēmumi                                                                                                                                                                                               419 644

F400201 -Aizņēmuma atmaksa_ no VK_Zilākalna pagasts projekts energoapgādes sistēmas rekonstrukcijai                                                                                                              -1 650

F40021 -Kocēnu pagasta siltumtrases rekonstrukcija _VK                                                                                                                                                          -10 306

F400210 -Aizņēmums no LVIF_Bērzaines pagasts_AL00379A_29.05.2006                                                                                                                                                 -3 577

F4002111 -Aizņēmuma ELFLA projekta realizācijai_Bērzaines pagasts_ atmaksa                                                                                                                                        -3 480

F400213 -Aizņēmuma atmaksa ELFLA projekta "Bērzaines pagasta Vidzemes, Imantas ielu u ceļa "Kapsēta-
Vākšēni" rekonstrukcija"                                                                                     

-1 800

F4002212 -Aizdevuma atmaksa projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagastā II
kārta"                                                                                                         

-6 530

F4002221 +Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā II kārta"                                                                                                                  176 401

F4002222 -Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Rubenes ciemā II kārta"                                                                                                           -94 009

F4002231 +Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II kārta"                                                                                                              225 807

F4002232 -Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagastā II
kārta"                                                                                                       

-120 536

F4002241 +Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārta"                                                                                                               235 900

F4002242 -Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagastā II kārta"                                                                                                        -125 595

F4002251 +Aizņēmums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārta"                                                                                                                  177 390

F4002252 -Aizdevuma atmaksa projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagastā II kārta"                                                                                                           -94 612

F4002501 -Aizņēmuma atmaksa Kocēnu kultūras nama rekontrukcija_ELFLA projekts                                                                                                                                     -5 500

F400255 +Aizņēmums PII Auseklītis Kocēnu fil.ēkas siltināšana realizācijai                                                                                                                                       213 951

F4002551 -Aizņēmuma atmaksa PII Auseklītis Kocēnu fil.ēkas siltināšana realizācijai                                                                                                                               -102 286

F400256 +Aizņēmums PII Auseklītis Rubenes fil.ēkas siltināšana realizācijai                                                                                                                                      123 600

F4002561 -Aizņēmuma atmaksa PII Auseklītis Rubenes fil.ēkas siltināšana realizācijai                                                                                                                              -72 210

F40026 -Aizņēmums no VIF ūdenssaimniecības sakārtošanai_Vaidavas pagasts                                                                                                                                        -6 691

F4002611 -Aizņēmuma atmaksa ELFLA projekta realizācijai_Vaidavas pagasts                                                                                                                                          -3 580

F4002652 -Aizdevuma atmaksa Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" Latv. un Šveices
programmas projekts                                                                                             

-57 725

F40027 -Aizņēmums no LVIF_Dikļu pagasts_AL00435_29.03.2007                                                                                                                                                      -6 528

F400272 -Aizņēmums no SIA SEB līzings"_16.12.2008_automašīnas iegādei Dikļu pagastam                                                                                                                             -2 274

F4002731 -Aizņēmuma Dikļu kultūras nama rekonstrukcijai atmaksa                                                                                                                                                   -4 880

F400281 -Aizņēmuma atmaksa_ZIlākalna pagasts_A2/1/09/94_Kultūras ielas rekonstrukcija                                                                                                                            -1 740

F40029 -Aizņēmums no VIF_Zilākalna pagasts_AL00382B_28.09.2006                                                                                                                                                  -4 108

F400291 -Aizņēmums no VIF_Zilākalna pagasts_AL00382C_07.05.2007                                                                                                                                                  -3 788

Domes priekšsēdētājs                                                            Jānis Olmanis


