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Kocēnu novada Kocēnu pagastā
APSTIPRINĀTI

ar Kocēnu novada domes 
2011. gada 9. novembra sēdes

lēmumu (protokols Nr. 15; 20.§)

Kocēnu novada domes 2011. gada 9. novembra saistošie noteikumi
Nr. 15/2011 “Grozījumi Kocēnu novada domes 2011. gada 6.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 10/2011 „Par kārtību, kādā Kocēnu novada domes amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus””

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 
„Par  pašvaldībām”  43.  panta  1.  daļas  13. 
punktu,  likuma  „Par  interešu  konflikta 
novēršanu  valsts  amatpersonu  darbībā” 
18.panta pirmo daļu.

     Pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības 
ministrijas  2011.  gada  24.augusta  iesniegumu  Nr.17-1e/14069  „Par  saistošajiem 
noteikumiem”, Finanšu komitejas 2011. gada 3. novembra atzinumu,

1.  Izdarīt  precizējumus  Kocēnu  novada  domes  2011.  gada  6  .jūlija  saistošos 
noteikumos  Nr.  10/2011  „Par  kārtību,  kādā  Kocēnu  novada  domes  amatpersonas  un 
darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”, turpmāk tekstā – „Noteikumi” un 
izteikt noteikumu 2.5.1., 2.5.2. un 3.1. punktus jaunā, precizētā redakcijā:

„2.5.1.  Ja  darbinieks  izmanto  tās  īpašumā  (valdījumā)  esošu  transportlīdzekli 
darbinieka  darba  pienākumu pildīšanai,  nodrošinot  pašvaldības  vai  pašvaldības  iestādes 
funkciju izpildi un domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona slēdz ar darbinieku 
līgumu  (pielikums  Nr.3)  par  darbinieka  īpašumā  vai  valdījumā  esoša  transportlīdzekļa 
izmantošanu un par tā nolietojuma un ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu saskaņā ar 
Ministru  kabineta  2010.  gada  21.  jūnija  noteikumu  Nr.  565  „Noteikumi  par  valsts  un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” XI nodaļu” un šiem 
noteikumiem.

„2.5.2. Dome nosaka amatu sarakstu, pēc kura darbiniekiem atļauts lietot personīgo 
transportlīdzekli,  kas  nepieciešams  tikai  darbinieka  tiešo  darba  pienākumu  pildīšanai, 
nodrošinot pašvaldības vai pašvaldības iestādes funkciju izpildi”.

„3.1.  Izdevumus  par  sabiedriskā  transporta  izmantošanu  darbiniekam  kompensē 
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 565 
„Noteikumi  par  valsts  un  pašvaldību  institūciju  amatpersonu  un  darbinieku  sociālajām 
garantijām” X nodaļu”.
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2. Kocēnu novada domes 2011 .gada 9 .novembra saistošie noteikumi Nr. 15/2011 
„Grozījumi  Noteikumos”  stājas  spēkā  likuma  „Par  pašvaldībām”  45.  panta  sestajā  daļā 
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs                 Jānis Olmanis


