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Apstiprināti
ar Apes novada domes
2015.gada 29.janvāra
lēmumu Nr.3 (prot.Nr.1, 3.p.)
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 29.01.2015
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2/2015
GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 2013.GADA 28.JŪNIJA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR. 9/2013 „APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Apes novada pašvaldības domes 2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9/2013
„Apes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt 10.punktu ar 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.3. ekonomists”.
2. 18.punktā:
izteikt 18.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
„18.16. nepieciešamības gadījumā rīkojas ar finanšu līdzekļiem summā līdz 4000,-EUR no
budžetā nesadalītajiem līdzekļiem, par to nākamajā sēdē informējot domi”;
izteikt 18.18.4. un 18.18.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„18.18.4. par preču piegādi un pakalpojumu saņemšanu;
18.18.5. būvdarbu līgumus”.
3. 32.punktā:
papildināt ar 32.3.1 punktu šādā redakcijā:
„32.3.1 ir paraksta tiesīgā persona, tajā skaitā uz finanšu dokumentiem”;
Izteikt 32.17.1.un 32.17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.17.1. preču piegādes un pakalpojumu līgumus līdz 42000,- EUR (bez PVN);
32.17.2.būvdarbu līgumus – līdz 172000,- EUR (bez PVN)”;
papildināt ar 32.17.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.17.4.1 darba līgumus ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem”.
4. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

„75. Pašvaldības domes priekšsēdētājs var pilnvarot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami,
lai nodrošinātu pašvaldību administrācijas darbību, un kuru summa nepārsniedz 5000,-EUR
(bez PVN) pašvaldības vārdā slēgt citai pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šī
saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām”.
5. Svītrot 78.punktu.
6. Izteikt 84.punktu šādā redakcijā”:
„84.Iestādes vadītājs slēdz darba līgumus ar attiecīgās iestādes darbiniekiem un privāttiesiskos
līgumus- līdz 1000,- EUR, kas nepieciešami, lai nodrošinātu šīs iestādes darbību.”.
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Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu „Grozījumi Apes novada pašvaldības domes
2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9/2013 „Apes novada
pašvaldības nolikums”” projekts paredz precizēt amatpersonām
noteiktās pilnvaras un apjomu parakstīt pašvaldības dokumentus, kā
arī paredz precizēt administrācijas personāla sastāvu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie
noteikumi
precizē
pašvaldības
priekšsēdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora un pārējo iestāžu vadītāju,
ka arī pilnvaroto personu pilnvaras un apjomu parakstīt pašvaldības
līgumus, finanšu dokumentus un ar tiem saistītos dokumentus, kā arī
papildina administrācijas personāla sastāvu, iekļaujot tajā ekonomista
amatu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Projekts šo jomu neskar.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Projekts šo jomu neskar.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Persona par administratīvajām procedūrām informāciju var saņemt
Apes novada domē, Stacijas ielā 2, Apē, Apes novadā, vai tās
iestādēs.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas, jo projekts paredz precizējumus
pašvaldības darba organizācijā, kas tieši neietekmē sabiedrību.

7. Cita informācija

Nav.
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