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APSTIPRINĀTS
Ar Kocēnu novada domes

22.02.2011. sēdes lēmumu
(protokols Nr.__, ___.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2011.gada 22.februārī                                                                  Nr___________ 

 „Par Kocēnu novada domes speciālo budžetu 2011.gadam”
Izdoti saskaņā ar 

LR likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,
LR likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.pantu 

1. Saistošie  noteikumi  (turpmāk  –  noteikumi)  nosaka  Kocēnu  novada  domes 

2011.  gada  speciālā  budžeta  ieņēmumu  un  izdevumu  apmēru,  (turpmāk  – 

budžets),  pilnvarojumu  domes  priekšsēdētājam,  budžeta  izpildītāju 

pienākumus un atbildību. 

2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:

2.1. Speciālā budžeta 2011.gadam ieņēmumi 85434 latu apmērā saskaņā ar 1., 2. un 

5.pielikumu.

2.2. Speciālā budžeta 2011.gadam izdevumi 111344 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., un 

5.pielikumu.

2.3. Speciālā budžeta finansēšana 25910 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.4.

3. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu 

pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu 

attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

4.  Budžeta  izpildītāji  ir  atbildīgi  par  to,  lai  izdevumi  saskaņā  ar  naudas  plūsmu 

nepārsniedz  attiecīgajai  programmai/pasākumam  tāmē  apstiprinātos  un  plānotos 

budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

5. Izdevumos paredzēta arī parādu dzēšana par iepriekšējos gados saņemtajām precēm 

un pakalpojumiem.



6. Nav paredzēts sniegt galvojumus.

7.  Domes  priekšsēdētājs  pašvaldības  vārdā  veic  naudas  līdzekļu  noguldījumus 

Latvijas bankās. 

8. Noteikumi izstrādāti  saskaņā ar sekojošiem Kocēnu novada domes normatīviem 

aktiem:

8.1. 02.02.2011. sēdes protokols Nr.2, 7.§ „Par Kocēnu novada domes autoceļu fonda 

nolikuma apstiprināšanu”.

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs                                      Jānis Olmanis
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 PASKAIDROJUMA RAKSTS
KOCĒNU NOVADA DOMES 2011.GADA BUDŽETAM

Kocēnu novada Kocēnu pagastā
2011.gada 23.februārī

Informācija par Kocēnu novada domes
speciālo budžetu 2011.gadā

Speciālajā budžetā paredzētas apropriācijas pašvaldībai gadījumos, ja likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja 

pašvaldība vai tās iestāde saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus ar norādītu mērķi vai 

bez tā. 

Kocēnu  novada  domes  speciālajā  budžetā  paredzamie  ienākumi  plānoti  no 

dabas resursu nodokļa, autoceļu fonda līdzekļiem un pārējiem speciāliem līdzekļiem. 

 Dabas  resursu  nodokļa  ieņēmumi  Ls  17300  apmērā  plānoti  ņemot  vērā 

iepriekšējā gada budžeta izpildes datus. Izdevumos paredzēti Ls 6100, no tiem Ls 600 

monitoringa  veikšana  Kocēnu  pagasta  izgāztuvē  „Beites”,  Ls  200  novērošanas 

fotoaparāta  iegādei  Kocēnu  pagasta  izgāztuvē  „Beites”,  Ls  2500  NAI  tranšeju 

aizberšanai Vaidavas pagastā, Ls 3000 atkritumu izvešanai. 

Autoceļu fonda ienākumi plānoti Ls 67084. Autoceļu fonda līdzekļi veidojas 

no naudas līdzekļiem, kas saņemti no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, kā 

mērķdotācija no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem 

līdzekļiem. 

Saskaņā ar  Kocēnu novada domes  autoceļu  fonda nolikuma nosacījumiem, 

autoceļu fonda mērķdotācija tiek sadalītā sekojošos apmēros::



1. 70% iedalīti novada ceļu/ielu ikdienas/periodiskai uzturēšanai, kas 

sastāda Ls 46959;

2. 10% iedalīti mākslīgo būvju (tiltu) kapitālo remontu programmām, 

kas sastāda Ls 6708;

3. 20% iedalīti  novada ceļu/ielu kapitālo remontu programmām, kas 

sastāda Ls 13417.

Izdevumi Ls 105234 apmērā no Autoceļu fonda ienākumiem galvenokārt tiks 

novirzīti  ielu  un  ceļu  labiekārtošanai  un  uzturēšanai.  No  mākslīgo  būvju  (tiltu) 

kapitālo  remontu programmas līdzekļiem Ls 6708 novirzīti  Kocēnu novada domei 

piederošā tilta pār Ziedeni, uz autoceļa Nr.43 Virš-Vīķvēni, Kocēnu pagastā, Kocēnu 

novadā kapitālo remonta izdevumu segšanai. Pamatojums tilta remontdarbiem ir VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona tiltu būvinženiera Gunta Dišlera 12.11.2010. 

atzinums. Kopējas tilta remonta izmaksas sastāda Ls 15000. 

Pārējo speciālā  budžeta līdzekļu ieņēmumi Ls 1050 apmērā veido procentu 

ieņēmumi par depozītiem un bankas atlikumiem. Izdevumos ieplānoti līdzekļi bankas 

komisiju izdevumu segšanai Ls 10 apmērā.

Speciālā budžeta finansēšana:

Kopā 
novadā

Kocēnu 
pagasts

Vaidava
s 

pagasts

Dikļu 
pagasts

Zilākaln
a 

pagasts

Bērzaines 
pagasts

Atlikums uz 
perioda sākumu

136 750 88486 14508 19962 3899 9895

t.sk.
pārējie speciālie līdzekļi 7 830 6958 85 41 5 741

dabas resursu nodokļa 
fonds

65 308 53699 6100 1936 1028 2545

autoceļu fonds 63 612 27829 8323 17985 2866 6609

       

Atlikums uz 
perioda beigām

115 840 86514 10727 12316 1541 4742

t.sk.
pārējie speciālie līdzekļi

8 870 7998 85 41 5 741

dabas resursu nodokļa 
fonds

81 508 65099 9100 2936 1528 2845
autoceļu fonds

25 462 13417 1542 9339 8 1156
no tā:       
izveidotā 20 % rezerve 
autoceļu kapitālo  
remontu programmām 13417 13417 x x x X 
autoceļu ikdienas 
uzturēšanas līdzekļi

12045 0 1542 9339 8 1156



Kocēnu novada domes priekšsēdētājs                             Jānis Olmanis


