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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2013. gada 17.aprīlī

Nr.8/2013

Grozījumi Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un24.pantu

Izdarīt Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.
Papildināt nolikumu ar 20.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
„20.17. Izpilddirektors ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos
līgumus par naudas summu, kas nepārsniedz 3000,00 latus mēnesī.”;
2.
Papildināt nolikumu ar 20.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
20.18. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un
slēdz līgumus.”;
3.
Izteikt nolikuma 106.punktu šādā redakcijā:
„106. Līgumi par :
106.1. par būvdarbiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam slēdz domes
priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietnieks;
106.2. par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu pašvaldības vajadzībām atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam slēdz domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja
vietnieks;
106.3. par būvdarbiem, kuru veikšanu neregulē Publisko iepirkumu likums, piešķirtā
finansējuma ietvaros, domes vārdā slēdz izpilddirektors, izvērtējot Latvijas tirgū esošo
piedāvājumu un to cenas, nodrošinot pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu un ekonomisku
izlietojumu;
106.4. par iepirkumiem pašvaldības vajadzībām, kuru veikšanu neregulē Publisko iepirkumu
likums, piešķirtā finansējuma ietvaros, domes vārdā slēdz izpilddirektors, izvērtējot Latvijas
tirgū esošo piedāvājumu un to cenas, nodrošinot pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu un
ekonomisku izlietojumu.”.

4.

izteikt nolikuma 107.punktu sekojošā redakcijā:

„107.
Līgumi par pašvaldības nekustamo īpašumu:
107.1. līgumus par nekustamās mantas - zemes iznomāšanu, pamatojoties uz attiecīgo
domes lēmumu, domes vārdā slēdz izpilddirektors;
107.2. līgumus par pašvaldības nekustāmās mantas - ēku, būvju vai to daļu – iznomāšanu,
pamatojoties uz attiecīgo domes lēmumu, domes vārdā slēdz izpilddirektors;

107.3. līgumus par pašvaldības mantas atsavināšanu, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas,
pamatojoties uz attiecīgo domes lēmumu, domes vārdā slēdz izpilddirektors.”;

5.
papildināt noteikumus ar 107.1 punktu šādā redakcijā:
„107.1 Līgumi par pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās nekustamās un kustamās
mantas nomu;
107.11. līgumus par pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās nekustamās un kustamās
mantas nomu, pamatojoties uz domes lēmumu, slēdz izpilddirektors.”;

6.
Izteikt nolikuma 108.punktu šādā redakcijā:
„108. Darba līgumi:
108.1. darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru slēdz domes priekšsēdētājs;
108.2. darba līgumus ar domes administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem domes
vārdā slēdz izpilddirektors, ievērojot šajā nolikumā noteiktās prasības;
108.3. darba līgumus reģistrē darba līgumu reģistrā un tie glabājas darbinieka personas
lietā.”;

7.
Izteikt nolikuma 109.punktu šādā redakcijā:
„109.Līgumus par savstarpējiem norēķiniem ar citam pašvaldībām vai pašvaldību
iestādēm slēdz izpilddirektors.”;
8.
Izteikt nolikuma 110.punktu šādā redakcijā:
„110. Aizņēmuma, aizdevuma un galvojuma līgumus, pamatojoties uz domes
lēmumu, slēdz domes priekšsēdētājs.”;
9.
Izteikt nolikuma 111.punktu šādā redakcijā:
„111. Deleģēšanas un sadarbības līgumus, pamatojoties uz domes lēmumu, slēdz
domes priekšsēdētājs.”;
10.
papildināt noteikumus ar 111.1 punktu šādā redakcijā:
„111.1 Līgumu projekti tiek saskaņoti ar domes grāmatvedību finanšu jautājumos, ar
būvvaldi - ja līgumā norādītais nomas mērķis saistīts ar būvniecību, ar juristu - par
noslēdzamā līguma atbilstību tiesību normām. Abpusēji parakstītie līgumi tiek
reģistrēti līgumu reģistrā un glabājas grāmatvedībā.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
"Novada Vēstis".

Domes priekšsēdētājs

A.Blaus
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Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Projekts nepieciešams, lai likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā pašvaldība rīkotos ar pašvaldības mantu un finanšu
resursiem, slēgtu saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un
fiziskajām personām.
Projektā noteikta kārtība kādā veidā pašvaldībā tiek slēgti līgumi.

Pašvaldības budžetu neietekmēs.

Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
izstrādes procesā netika veiktas.

A.Blaus

