PASKAIDROJUMA RAKSTS
Lielvārdes novada domes 2019.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3
„Lielvārdes novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja

Norādāmā informācija
Izvērtējot Lielvārdes novada pašvaldības 2015.gada 25.marta saistošo
noteikumus Nr. 3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” un to
piemērošanu praksē, lai uzlabotu un optimizētu pašvaldības un
Lielvārdes novada domes darbu, ir nepieciešams saistošajos noteikumos
izdarīt grozījumus. Sakarā ar Jumpravas pašvaldības aģentūras
likvidāciju, ir nepieciešams saistošajos noteikumos svītrot punktus, kas
regulē jautājumus par aģentūras darba plānošanu, gada budžeta
sagatavošanu un darbības pārraudzību.
Lielvārdes novada dome 2019.gada 27.martā ar lēmumu Nr.110 “Par
Jumpravas internātpamatskolas nosaukuma maiņu” nolēma mainīt
Jumpravas internātpamatskolas nosaukumu uz “Valdemāra pamatskola”.
Saistošie noteikumi paredz palielināt Finanšu komitejas locekļu skaitu no
pieciem komitejas locekļiem uz piecpadsmit, tādā veidā nodrošinot visu
domes deputātu pārstāvniecību komitejā, kā arī tiktu nodrošināta
pilnvērtīgāka jautājumu izskatīšana un domes lēmumu projektu izvērtēšana.
Saistošie noteikumi precizē pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības
izpilddirektora vietnieka pienākumus, tostarp izslēdzot pienākumus, kas
saistīti ar Jumpravas pašvaldības aģentūras darbības uzraudzību. Saistošie
noteikumi papildināti ar 38.24 apakšpunktu, kas noteic Finanšu komitejas
kompetenci korupcijas risku mazināšanas jomā. Ar saistošajiem
noteikumiem tiek mainīts pašvaldības izglītības iestādes “Jumpravas
internātpamatskola”
nosaukums
uz
nosaukumu
“Valdemāra
pamatskola”.
Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas. Papildu budžeta
līdzekļi saistošo noteikumu izpildē nav nepieciešami.

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
5.1.Lielvārdes novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var
vērsties saistošo noteikumu piemērošanā.
5.2.Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības
iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv, kā arī saistošie noteikumi būs pieejami pašvaldības
centrālās administrācijas ēkā un administratīvo teritoriju pārvalžu ēkās.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz pašvaldības iniciatīvas pamata un
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
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