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Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 
Cesvainē, 2016. gada 29. septembrī 
(sēdes protokols Nr.14, 8.§) 
 

 
Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” 
 
Izdoti pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  
1. punktu un 24. pantu 

 
Izdarīt Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt nolikumu ar 6.1 punktu šādā redakcijā: “6.1. Administrācijas 
Grāmatvedības un finanšu nodaļa nodrošina grāmatvedības uzskaites 
vienotu kārtošanu visām Cesvaines novada domes izveidotajām iestādēm, 
veicot centralizētu grāmatvedības uzskaiti.” 

 
2. Grozīt nolikuma 44.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

 
„44. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt 
privāttiesiskos līgumus par naudas summu, kas nepārsniedz 10000 euro. 
Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas darbību, un kuru 
summa nepārsniedz 1500 euro, pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram vai 
citai pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība 
neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām. Iepirkuma līgumus, 
izņemot iepirkuma līgumus, kuru līguma priekšmets attiecas uz konkrētu 
pašvaldības iestādi, paraksta domes priekšsēdētājs.“ 
 

3. Grozīt nolikuma 46. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  
 

“46. Līgumus pašvaldības iestādēs slēdz iestādes vadītājs iestādes 
budžetā paredzēto līdzekļu apmērā un iestādes nolikumā paredzētās 
kompetences ietvaros, tai skaitā, iepirkuma līgumus. Pašvaldības iestāžu 
vadītāji, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, ir tiesīgi slēgt privāttiesiskos 
līgumus par summu, kas nepārsniedz 3000 euro, savas kompetences ietvaros, 
ja šādi izdevumi paredzēti iestādes budžetā.” 

  
 

     Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs   
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Cesvaines novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.9 
„Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” 
paskaidrojuma raksts 

 

Projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas izmaiņas 
pašvaldības nolikumā, precizējot punktus par  
privāttiesisku līgumu noslēgšanas summu domes 
priekšsēdētājam un iestāžu vadītājiem. 
 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi nepieciešami efektīvākai pašvaldības  
saimnieciskā darba īstenošanai. 
 

Projekta ietekme uz  
pašvaldības budžetu 

Grozījumi saistošajos noteikumos tieši neietekmē  
pašvaldības budžetu. 
  

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
 

Nav attiecināms 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 
 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs 

Informācija par konsultācijām  
ar privātpersonām 
 

Nav nepieciešama 

 

 

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs   
 


