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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 20.jūnijā

Nr.17
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 20.jūnija
sēdes lēmumu (prot.Nr.10, punkts Nr.1)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 15.07.2009.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.1
“LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 “Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. 5.punktā:
5.1.apakšpunktā aizstāt skaitli „6” ar skaitli „8” ,
5.4. apakšpunktā aizstāt vārdus ”kultūras sporta un tūrisma jautājumu” ar vārdiem
„un jaunatnes lietu”,
papildināt ar 5.6. un 5.7.apakšpunktiem šādā redakcijā:
„5.6. kultūras komiteja – 5 deputātu sastāvā,
5.7. sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma komiteja - 5 deputātu
sastāvā”;
1.2. Izteikt 21.punktu jaunā redakcijā:
„ 21. Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki:
1. Pirmais vietnieks izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu jautājumos
(turpmāk tekstā – „priekšsēdētāja pirmais vietnieks”), kura amats ir algots un
kura mēnešalgu un piemaksu apmēru nosaka dome,
2. Otrais vietnieks sabiedrības drošības, sporta un tūrisma jautājumos (turpmāk
tekstā – „priekšsēdētāja otrais vietnieks”), kurš saņem atalgojumu kā domes
deputāts;
21.1. priekšsēdētāja pirmais vietnieks, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja
otrais vietnieks, pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētaja
ilgstošas prombūtnes laikā (atvaļinājums, komandējums, slimība u.tml.);
21.2. domes priekšsēdētāja vietnieki:
21.2.1. organizē un vada politikas izstrādi un realizāciju savas darbības jomā;
21.2.2. savas darbības jomā koordinē un pārrauga pašvaldības iestāžu darbību;
21.2.3. savas darbības jomās koordinē komisiju un darba grupu darbību;
21.2.4. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus, likumos, Ministru kabineta
noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā paredzētos pienākumus, kā
arī domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.”

1.3.

108.punktā:
aizstāt skaitļus „15:00” ar skaitļiem „10:00”,

1.4.

134.punktā:
aizstāt vārdu „aizklāti” ar vārdiem „ar vēlēšanu zīmēm”,

1.5.

Izteikt 1.pielikumu „Lielvārdes novada pašvaldības struktūra” jaunā redakcijā
(1.pielikums);

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

Lielvārdes novada domes 2013.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.17
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 15.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1
“Lielvārdes novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.
Projekta
Saistošo noteikumu projekts ir sagatavots, pamatojoties uz
nepieciešamības
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24., 30, 40. un
pamatojums
51. pantu, ar mērķi grozīt jau izveidoto domes pastāvīgo komiteju
kompetences un izveidot jaunas komitejas, tādā veidā nodrošinot
pašvaldības autonomo funkciju racionālāku un pārskatāmāku izpildi.
1. Ar grozījumiem saistošajos noteikumos „Lielvārdes novada
2. Īss projekta
pašvaldības nolikums” tiek mainītas esošo komiteju kompetences un
satura izklāsts
izveidotas jaunas komitejas. Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma
jautājumu komiteja turpmāk risinās tikai izglītības un jaunatnes lietas
(komitejas nosaukums – Izglītības un jaunatnes lietu komiteja). No
minētās komitejas kompetences izņemti kultūras, sporta un tūrisma
jautājumi, kurus risinās divas jaunas komitejas – Kultūras komiteja un
Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma komiteja (katra 5 deputātu
sastāvā).
2. Finanšu komitejā darbosies 8 deputāti (līdz šim – darbojās 6
deputāti).
3. Grozījumi nosaka, ka Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki Pirmais vietnieks izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu
jautājumos, kura amats ir algots un kura mēnešalgu un piemaksu apmēru
nosaka dome,
un Otrais vietnieks sabiedrības drošības, sporta un tūrisma
jautājumos, kurš saņem atalgojumu kā domes deputāts.
4.Ar grozījumiem tiek mainīts domes sēžu norises laiks – no
plkst.15:00 un 10:00.
5. Sakarā ar to, ka likuma „Par pašvaldībām” 40.pants nosaka
atklātu balsošanu un Lielvārdes novada dome 29.05.2013. apstiprināja
Kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm, nepieciešams
grozīt saistošo noteikumu 134.pantu.
3. Informācija
par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Projekts būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.

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

Projekts šo jomu neskar.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības
5. Informācija
un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti pašvaldības izdevumā
par administratīvajām
„Lielvārdes Novada Ziņas” (kas bezmaksas tiek piegādāts katrā
procedūrām
pašvaldības teritorijā reģistrētajā mājoklī), kā arī Lielvārdes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
6. Informācija
par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs

A.Troska

