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VIENOŠANĀS Nr.3 (1-17.2/21/1) 

Par 2018. gada 11. janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr.18-0009/2018 

grozījumiem 

 

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

 

Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000068337, adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, 

Inčukalna novads, LV-2141, kuras vārdā, pamatojoties uz Inčukalna novada pašvaldības 

2009.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1/2009 “Inčukalna novada pašvaldības nolikums”, 

rīkojas tās pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, no vienas puses, un  

Ķekavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, 

Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2133, kuras vārdā, pamatojoties uz Ķekavas 

pašvaldības nolikumu, rīkojas tās pašvaldības domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, turpmāk kopā 

sauktas “Puses”,  

ņemot vērā, ka starp Pusēm 2018. gada 11. janvārī tika noslēgts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas 

līgums Nr.18-0009/2018, turpmāk tekstā saukts – Līgums, un, pamatojoties uz Inčukalna novada 

domes 2020. gada 19.novembra lēmumu Nr. 18.§. “Par grozījumu izdarīšanu 2018. gada 11. 

janvāra pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.18-0009/2018”, un Ķekavas novada domes 

2020.gada 17.decembra lēmumu Nr. 30 “Par vienošanās noslēgšanu pie Inčukalna novada 

pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma”,  

Puses bez viltus, spaidiem un maldības vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā: 

1. grozīt Līguma 2.1.punktu, svītrojot vārdus “2020.gada 31.decembrim (ieskaitot)” un aizstājot 

ar vārdiem “Inčukalna novada administratīvajā teritorijā laika posmā līdz 2021.gada 

30.jūnijam (ieskaitot)”; 

2. grozīt Līguma 6.2. punktu, svītrojot vārdus “2020.gada 31.decembrim” un aizstājot ar 

vārdiem “2021.gada 30.jūnijam (ieskaitot) attiecībā uz Inčukalna novada teritoriju”; 

3. Papildināt Līgumu ar 6.2.¹ punktu šādā redakcijā: 

“6.2.¹ Līguma summa par Līgumā noteikto Uzdevumu izpildi laikā no 2021.gada 1.janvāra 

līdz 2021.gada 30.jūnijam (ieskaitot), attiecībā uz Inčukalna novada teritoriju tiek noteikta 

EUR 112 824,00 (viens simts divpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit četri euro un 00 centi) 

apmērā, turpmāk saukts Finansējums.”  

4. Puses Vienojas, ka jautājumi, kas nav atrunāti pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā, bet 

var rasties deleģēšanas līgumam izbeidzoties un, kuri nav tieši saistīti ar pārvaldes uzdevuma 

izpildes īstenošanu, var tikt izskatīti savstarpēju pārrunu ceļā. 

5. Vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas 

un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz vienas lappuses un 

parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 
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Inčukalna novads, LV-2141 

Tālr.67977310 

e-pasts: dome@incukalns.lv 

___(PARAKSTS*)__________ 

A.Nalivaiko  

Ķekava, Ķekavas novads, LV-2133 

Tālr.Nr. 67935822 

e-pasts: novads@kekava.lv 

____(PARAKSTS*)____________ 

             V.Baire 

 

 

 
*ŠIS  DOKUMENTS  IR  ELEKTRONISKI  PARAKSTĪTS  AR  DROŠU  

ELEKTRONISKO  PARAKSTU  UN  SATUR  LAIKA  ZĪMOGU. 

 


