LIELVĀRDES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2015. gada 28.oktobrī

Nr.18
(protokols Nr.22, punkts Nr.1)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu”
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Dome ar savu lēmumu apstiprina Pašvaldības darbinieku atlīdzības sistēmu un amatu
mēnešalgas, ja atlīdzība darbiniekiem nav noteikta ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem. Dome veic kontroli par Pašvaldības atlīdzības sistēmas atbilstību
normatīvajiem aktiem, tai skaitā pārbauda, analizē un apstiprina darbinieku amatu vērtēšanas
rezultātus.”
2. svītrot 15.16. un 15.17.apakšpunktu;
3.

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja amats ir algots. Dome ar
lēmumu nosaka Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieka amatalgu. Piemaksu
lielumu, kā arī papildatvaļinājuma ilgumu darba dienās nosaka Lielvārdes novada pašvaldības
darbinieku un amatpersonu atlīdzības nolikums.”
4. Izteikt 22.3., 22.4. un 22.5 apakšpunktu šādā redakcijā:
„22.3. pēc Pašvaldības budžeta apstiprināšanas Domē, apstiprina Pašvaldības iestāžu (izņemot
Administrācijas) izdevumu tāmes saskaņā ar budžetā paredzētajiem finansējuma mērķiem,
izņemot gadījumus, ja Saistošo noteikumu 27.punktā noteiktajos gadījumos atsevišķas
funkcijas un pienākumi deleģēti Izpilddirektora vietniekam vai pagastu pārvalžu vadītājiem;
22.4. koordinē un uzrauga Pašvaldības iestāžu (izņemot izglītības iestāžu un Lielvārdes
novada sociālā dienesta) saimniecisko darbību, tai skaitā savas kompetences ietvaros
nodrošina to darbības nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības
principam;
22.5. pārrauga Pašvaldības kapitālsabiedrībai nodoto Pašvaldības autonomo funkciju izpildi
un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Lielvārdes novada iedzīvotājiem, izņemot gadījumus, ja
pamatojoties uz Saistošo noteikumu 27.punktu atsevišķas funkcijas un pienākumi deleģēti
Izpilddirektora vietniekam vai pagastu pārvalžu vadītājiem;”

5. papildināt ar 22.8.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„22.8.1 savas kompetences ietvaros uzrauga un atbild par Administrācijas Finanšu un
ekonomikas nodaļas, Centralizētās grāmatvedības nodaļas, Juridiskās nodaļas, Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļas, Lielvārdes novada būvvaldes, Pašvaldības informācijas
līdzekļu redaktora, Sabiedrisko attiecību speciālista un Kultūras darba vadītāja darbu;”
6. svītrot 22.25., 22.26. un 22.27.apakšpunktu;
7. svītrot 22.30.apakšpunktu;
8. papildināt 24.punktā aiz vārda „vietnieks” ar vārdiem „ kuru amatā ieceļ dome un”;
9. izteikt 25.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„25.1. savas kompetences ietvaros uzrauga un atbild par Administrācijas Kancelejas,
Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas, Izglītības nodaļas, Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas, Tūrisma speciālista un Pašvaldības policijas darbu;”
10. papildināt ar 25.6.1, 25.6.2, 25.6.3, 25.6.4, 25.6.5 apakšpunktu šādā redakcijā:
„25.6.1 koordinē un uzrauga izglītības iestāžu un Lielvārdes novada sociālā dienesta
saimniecisko darbību, tai skaitā savas kompetences ietvaros nodrošina to darbības
nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principam;
25.6.2 saskaņo pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu un tirdzniecību;
25.6.3 Pašvaldības vārdā izskata saskaņā ar likumu “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”
saņemtos pieteikumus un Pašvaldības vārdā pieņem likumā minētos lēmumus;
25.6.4 Pašvaldības vārdā izskata saņemtos pieteikumus publisku pasākumu rīkošanai un
Pašvaldības vārdā pieņem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktos
lēmumus;
25.6.5 normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdod:
1) rakšanas darbu atļaujas;
2) tirdzniecības atļaujas ārpus Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktām tirdzniecības
vietām (ja plānotā tirdzniecības teritorija ir Lielvārdes pilsēta vai pagasts, vai visa novada
teritorija);
3) koku ciršanas atļaujas Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta teritorijā;”
11. papildināt 25.11.apakšpunktā aiz vārda „pienākumus” ar vārdiem „un Izpilddirektora
deleģētās funkcijas vai pienākumus”;
12. izteikt 38.10.apakšpunktā otro teikumu šādā redakcijā:
„Pēc deputāta rakstveida pieprasījuma Administrācijas darbinieki sagatavo ikmēneša atskaiti
par budžeta izpildi, norādot realizētos (plānotos u.c.) pasākumus;”
13. svītrot 40.7.apakšpunktā vārdus „un kultūras”;
14. izteikt 40.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„40.11. pārrauga Pašvaldības kultūras iestāžu darbību, tai skaitā izvērtē iestāžu vadītāju
atskaites par iestādes darbību un sagatavotās ikgadējās darbības programmas, kā arī izskata
Pašvaldības kultūras iestāžu nolikumus un sniedz par tiem atzinumus;”
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15. papildināt 43.12. apakšpunktā aiz vārda „iestāžu” ar vārdu „aģentūras” un aiz vārda
„pieprasījumus” ar vārdiem „un sagatavotos gada budžetu projektus”;
16. papildināt ar 74.5.3.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„74.5.3.1 lēmuma spēkā stāšanās laiku.”
17. aizstāt 97.punktā vārdu „deputāti” ar vārdiem „komitejas priekšsēdētājs”;
18. papildināt 130.2.apakšpunktu aiz vārda „vadītāji)” ar vārdiem „saskaņojot ar Domes
priekšsēdētāju”;
19. papildināt 130.3.apakšpunktu aiz vārda „līzingiem” ar vārdiem „saskaņojot ar Domes
priekšsēdētāju”;
20. izteikt 134.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„134.6. dāvinājuma (ziedojuma) līgumi iestādes kompetences robežās (izņemot gadījumus,
kad līgums uzliek Pašvaldībai saistības nākotnē vai tiek dāvināts nekustamais īpašums);”
21. papildināt 134.8.1.apakšpunktu aiz vārda „gadiem” ar vārdiem „(līguma kopējais
termiņš)”,
22. papildināt 134.8.2.apakšpunktā aiz vārda „līguma” ar vārdu „kopējais”;
23. papildināt 134.9.2.apakšpunktā aiz vārda „līguma” ar vārdu „kopējais;
24. papildināt ar 169.1punktu šādā redakcijā:
„169.1 Par Pašvaldības dalību valsts un citu institūciju vai fizisku un juridisku personu
izsludinātajos projektos, konkursos vai citās Pašvaldības attīstībai nozīmīgās aktivitātēs lemj
Dome, apstiprinot Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības programmas rīcības un investīciju
plānus vai pieņemot atsevišķus lēmumus.”

Domes priekšsēdētājs

J.Āboliņš
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