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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2014.gada 30.decembrī

Nr.22
(protokols Nr.22, punkts Nr.1)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,Publisko aģentūru
likuma 2.panta otro daļu un Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 „Noteikumi
par darbības programmas “ Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.1.1.aktivitāti
“Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””
4.pielikuma 37.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos
noteikumos Nr.3 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības
aģentūras nolikums” šādus grozījumus:
1.papildināt ar 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.8. Pamatojoties uz Domes lēmumu un saskaņā ar noslēgto līgumu
noteikumiem veic no pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, tai
skaitā zāles pļaušanu un ceļmalu appļaušanu, ceļu un laukumu attīrīšanu no
sniega Jumpravas pagasta teritorijā un Lēdmanes pagasta teritorijas daļā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Lielvārdes novada pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

Saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 2011.gada 30.marta saistošajos
noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada Jumpravas pašvaldības aģentūras
nolikums”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu,
Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta
pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas
jomā. Minētā likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka aģentūra
veic no pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus,
sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldību projektus un
programmas, savukārt trešā daļa ļauj pašvaldības aģentūrai veikt
citus vienreizējus uzdevumus, ja tie ir uzdoti ar pašvaldības
domes lēmumu.
Lai realizētu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktā noteikto pašvaldības funkciju - veikt ielu, ceļu un
laukumu uzturēšanu, 2014.gada 29.oktobrī Lielvārdes novada
dome ar lēmumu Nr.403 uzveda Jumpravas pašvaldības
aģentūrai pārvaldes uzdevumu – veikt ielu, ceļu un laukumu
uzturēšanu ziemas sezonā Jumpravas un Lēdmanes pagastā.
Šādu pakalpojumu sniegšana ir viena no Jumpravas pašvaldības
aģentūras pamatdarbības jomām, līdz ar to nepieciešams izdarīt
grozījumus Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikumā.
Saistošie noteikumi nosaka, ka pamatojoties uz domes lēmumu
un saskaņā ar noslēgto līgumu noteikumiem aģentūra veic no
pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, tai
skaitā zāles pļaušanu un ceļmalu appļaušanu, ceļu un laukumu
attīrīšanu no sniega Jumpravas pagasta teritorijā un Lēdmanes
pagasta teritorijas daļā.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, saistošo noteikumu izpilde
neietekmēs pašvaldības budžetu, jo pamatojoties uz noslēgtiem
līgumiem par pakalpojumu sniegšanu šādus darbus aģentūra ir
veikusi iepriekšējos gados (sniegusi pakalpojumus Jumpravas
un Lēdmanes pagasta pārvaldēm) un Aģentūras piedāvātie
izcenojumi nav augstāki par komersantu piedāvātajiem.

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

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, uzņēmējdarbības vidi
saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ievietots Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

