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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.33
Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1.
„Raunas novada domes nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta 1. daļas 1. punktu un 24. pantu
1.Izdarīt Raunas novada domes 2009.gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas

novada domes nolikums” sekojošus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:
„41. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt
saimnieciskos līgumus par naudas summu līdz EUR 70 000,- .Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar
rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldību
administrācijas darbību, un, kuru summa nepārsniedz EUR 7 000,-, pašvaldības vārdā slēgt
saimnieciskā dienesta priekšniekam, Raunas vidusskolas direktorei, izpilddirektoram vai citai
pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu
pašvaldības vajadzībām”:
1.5. Visā Saistošo noteikumu tekstā vārdu „lati” attiecīgajā locījumā aizstāt ar vārdu „euro”.
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

A.Neimanis

Paskaidrojuma raksts
Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Raunas novada domes nolikums”
1.Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Lai nodrošinātu tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai, 41. punkts izteikts jaunā
redakcijā.
Saistošajos noteikumos tiek mainīts summu apmērs saimnieciskajiem līgumiem,
kurus ir tiesīgs parakstīt pašvaldības domes priekšsēdētājs vai saimnieciskā dienesta
priekšnieks.
Saistošajos noteikumos vārdu „lati „visos locījumos aizstāj ar vārdu „euro”.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai.
Pašvaldība veic izmaiņas ne tikai matemātiski, bet arī piemērojot noteikto vispārējo
noapaļošanas principu.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Veiktie grozījumi neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības visi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, tiks publicēti laikrakstā „Raunas novada vēstis”, kā arī Domes
mājas lapā www.rauna.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.
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