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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2015. gada 29.jūlijā

Nr. 9
(protokols Nr.13, 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 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome
no deputātiem ievēlē domes priekšsēdētāju un domes priekšsēdētāja vietnieku un izveido
pastāvīgās komitejas, ievēlot komiteju locekļus. Domē ir šādas pastāvīgās komitejas:
3.1. Finanšu komiteja – 5 deputātu sastāvā;
3.2. Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komiteja - 5 deputātu sastāvā;
3.3. Tautsaimniecības komiteja – 7 deputātu sastāvā;
3.4. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja – 7 deputātu sastāvā;
3.5. Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komiteja – 5 deputātu sastāvā.”
2. Aizstāt 12.punktā vārdu „vietnieki” ar vārdu „vietnieks”;
3. Aizstāt III.nodaļas nosaukumā vārdu „vietnieku” ar vārdu „vietnieks”;
4. Aizstāt 15.6.apakšpunktā nosaukumā vārdu „arhīvu” ar vārdiem „dokumentu un arhīva
pārvaldības”;
5. Svītrot 19.punktā vārdu „pirmā”;
6. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
„21. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kura amats ir algots un kura mēnešalgu un
piemaksu apmēru nosaka dome. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
21.1. organizē attīstības projektu sagatavošanu un virzību;
21.2. nodrošina pašvaldības investīciju plānu sagatavošanu un iesniedz izskatīšanai Finanšu
komitejā pirms kārtējā gada budžeta sagatavošanas;
21.3. organizē teritorijas attīstības plāna izpildi un infrastruktūras attīstību, kā arī sadarbību ar
valsts institūcijām šajā jautājumā;
21.4. organizē Pašvaldības iesaistīšanos dažādās pašvaldību, valsts un nevalstiskajās
programmās, sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām;

21.5. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas
jomā;
21.6. veic domes priekšsēdētāja deleģētos uzdevumus;
21.7. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī
pilda citus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem šo nolikumu un domes
lēmumiem.”
7. Aizstāt 23.punktā vārdu „vietniekiem” ar vārdu „vietniekam”;
8. Aizstāt 25.11.apakšpunktā vārdu „vietnieku” ar vārdu „vietnieka”;
9. Svītrot 33.8.un 33.9.apakšpunktā vārdu „pirmā”;
10. Izteikt 39. un 40.punktu šādā redakcijā:
„39. Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komiteja:
39.1. sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem, kuri risina sociālās, medicīnas,
reliģijas un sabiedriskās drošības lietas pašvaldībā, tai skaitā sagatavo un domei iesniedz
priekšlikumus par veselības aprūpes pieejamības uzlabošanu, sociālās aprūpes un invalīdu
rehabilitācijas pasākumu veicināšanu un sabiedriskās drošības pasākumu un aktivitāšu
veikšanu;
39.2. sadarbībā ar Sociālo dienestu izskata jautājumus un sagatavo lēmuma projektus par
novada teritorijas sociālo politiku, sociālo problēmu attīstību un to iespējamo risinājumu,
kā arī veic sociālo problēmu analīzi;
39.3.
sadarbojas ar invalīdu, pensionāru, bērnu tiesību aizsardzības un citām
sabiedriskajām organizācijām un fondiem, atbalsta to pasākumus, izskata un izvērtē
priekšlikumus komitejā un sagatavo tos izskatīšanai domē;
39.4. izskata jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tas ir, par sociālo
dzīvojamo telpu izmantošanu;
39.5. pārrauga Sociālā dienesta un pašvaldības policijas darbu;
39.6. izskata ar novada bāriņtiesām saistītus jautājumus;
39.7. ne biežāk kā vienu reizi trīs (3) mēnešos saskaņo Sociālā dienesta naudas līdzekļu
izlietojumu vai pārgrupēšanu šim dienestam apstiprinātā budžeta ietvaros;
39.8. sadarbojas ar Lielvārdes novadā esošajām reliģiskajām organizācijām;
39.9. izskata jautājumus par ārvalstniekiem un bezvalstniekiem;
39.10. izskata jautājumus par bezpajumtniekiem;
39.11. saskaņo Sociālā dienesta gada budžeta sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem
paredzēto līdzekļu pieprasījumu pirms iesniegšanas Finanšu komitejai;
39.12. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu
budžeta līdzekļu pieprasījumus un sagatavoto gada budžeta projektus un iesniedz tos
Finanšu komitejā;
39.13. savas kompetences ietvaros apstiprina un pārrauga pašvaldības speciālistu, iestāžu un
komisiju iesniegtās izdevumu tāmes;
39.14. izskata dažādus ar sociālām problēmām un sabiedrisko drošību saistītus budžeta
līdzekļu pieprasījumus, ja tie nav tiešā Sociālā dienesta vai pašvaldības policijas
kompetencē un sniedz par tiem atzinumus;
39.15. sniedz atzinumus jautājumos, kas saistīti ar sociālajām un sabiedriskās drošības
problēmām novadā;
39.16. sniedz atzinumu reliģisku pasākumu organizēšanai publiskās vietās;
39.17. izskata un sniedz atzinumus par saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju u.c.
normatīvo aktu projektiem;
39.18. savas kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus iestāžu materiāli-tehniskās bāzes
nodrošināšanai un infrastruktūras attīstībai;
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39.19. izskata komitejai iesniegtās iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus.
40.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja:
40.1.
sagatavo izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumu izskatīšanu domes
sēdē;
40.2.
savas kompetences ietvaros izskata un sniedz atzinumus par priekšlikumiem, kas
saistīti ar izglītības, sporta, jaunatnes, kultūrpolitikas un kultūrvides jautājumos;
40.3.
izskata priekšlikumus mūžizglītības, alternatīvās un neformālās izglītības iespēju
nodrošināšanai un attīstībai novadā;
40.4.
risina jautājumus par izglītības un interešu izglītības programmām, izskata izglītības
iestāžu nolikumus un izglītības iestāžu attīstības plānus un sniedz par tiem atzinumus;
40.5.
izstrādā un izskata priekšlikumus par Lielvārdes novada pirmsskolas, vispārējās
izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tīkla organizāciju kvalitatīva
mācību procesa nodrošināšanai;
40.6.
risina jautājumus par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām;
40.7.
pārrauga Lielvārdes novada izglītības un kultūras iestāžu darbību un jauniešu domes
darbu, tai skaitā izskata izglītības un kultūras iestāžu vadības sagatavotās ikgadējās
atskaites par iestādes darbību;
40.8. veicina tradīciju veidošanos un saglabāšanu novadā, izskata jautājumus par novada
kultūrvēsturisko materiālu un vērtību apzināšanu, sistematizēšanu un vākšanu;
40.9. sadarbībā ar citām domes komitejām risina novada teritorijā esošo pieminekļu, parku
un apstādījumu uzturēšanas jautājumus;
40.10.
izstrādā priekšlikumus par pašvaldības kultūras iestāžu tīkla organizāciju, izvērtē
kultūras iestāžu dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas nepieciešamību un iespējas un
izstrādā priekšlikumus par informācijas tehnoloģiju ieviešanu;
40.11.
pārrauga pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu darbību, izskata un analizē
iestāžu vadības atskaites par iestādes darbību, tai skaitā, izvērtē institūciju attīstības
perspektīvas un ikgadējo programmu izstrādi, to īstenošanu novadā;
40.12.
sadarbojas ar bērnu tiesības aizsargājošām iestādēm;
40.13.
izskata Lielvārdes novada izglītības un kultūras iestāžu, savā pārraudzībā esošo
komisiju un pašvaldības amatpersonu iesniegtos budžeta līdzekļu pieprasījumus un
sagatavotos gada budžeta projektus;
40.14.
savas kompetences ietvaros apstiprina un pārrauga pašvaldības speciālistu, iestāžu
un komisiju iesniegtās izdevumu tāmes;
40.15.
izskata izglītības un kultūras iestāžu nolikumus un sniedz par tiem atzinumus;
40.16.
izstrādā priekšlikumus iestāžu materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšanai un
infrastruktūras attīstībai;
40.17.
izskata komitejai iesniegtās iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus.”
11. Svītrot 41. un 42.punktu;
12. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:
„44. Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komiteja:
44.1. izskata jautājumus par:
44.1.1. attīstības plānošanas dokumentu izstrādi (attīstības programmu, stratēģiju,
koncepciju, investīciju un rīcības plānu izstrāde);
44.1.2. teritorijas attīstības plānošanu (attīstības plāna izstrādi, teritorijas plānojuma
grozījumu vai jaunu teritorijas plānojuma izstrādi, detālplānojumu izstrādi);
44.1.3. pašvaldības darbības efektivitātes un kapacitātes paaugstināšanu;
44.1.4. pašvaldībai piederošo īpašumu un teritorijas izmantošanu ilgtermiņā;
44.1.5. pašvaldības mārketinga aktivitātēm, novada tēla veidošanu;
44.1.6. vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu plānošanu un organizēšanu;
44.1.7. starptautisko un sabiedrisko attiecību veidošanu novadā;
44.1.8. uzņēmējdarbības attīstību novadā;
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44.1.9. investīciju piesaistes pasākumu un projektu sagatavošanu un realizāciju;
44.1.10. tūrisma pakalpojumu kvalitāti un attīstību novadā;
44.2. sniedz atzinumus par Lielvārdes novada infrastruktūras attīstību;
44.3. sagatavo priekšlikumus Finanšu komitejai par pašvaldības īpašumu atsavināšanu vai
nekustamā īpašuma iegādi;
44.4. izskata domes lēmumu projektus, kuri saistīti ar teritorijas sociāli ekonomisko
attīstību, zemes izmantošanas perspektīvām, tūrisma lietām, būvniecību un labiekārtošanu
saskaņā ar detālplānojumu izstrādes procesiem un publiskās apspriešanas procedūrām,
kas saistītas ar sabiedriski nozīmīgu būvju būvniecību atbilstoši Latvijas Republikas
normatīviem aktiem, teritorijas attīstības plānam un domes saistošajiem noteikumiem;
44.5. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un
darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un sagatavotos gada budžeta projektus;
44.6. savas kompetences ietvaros apstiprina un pārrauga pašvaldības speciālistu, iestāžu un
komisiju iesniegtās izdevumu tāmes;
44.7. savas kompetences robežās sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem, un
sagatavo tos izskatīšanai domes sēdē;
44.8. savas kompetences ietvaros pārrauga pašvaldības iestāžu, aģentūras un pašvaldības
sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību un attīstību;
44.9. savas kompetences ietvaros pārrauga Administrācijas Attīstības plānošanas un
projektu vadīšanas nodaļas un tūrisma speciālista darbu;
44.10. savas kompetences ietvaros pārrauga pašvaldības izdevumu „Lielvārdes Novada
Ziņas” un tīmekļa vietni www.lielvarde.lv;
44.11. savas kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus iestāžu materiāli-tehniskās bāzes
nodrošināšanai un infrastruktūras attīstībai;
44.12. sagatavo un iesniedz Finanšu komitejā priekšlikumus par budžeta izmantošanu
attīstības mērķiem;
44.13. izskata jautājumus par publiskajām un sabiedriskajām apspriešanām;
44.14. izskata komitejai iesniegtās iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus.
13. Saistošo noteikumu 1.pielikumā:
21.1. aizstāt vārdus „Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu” ar vārdiem „Sociālo un
sabiedriskās drošības lietu komiteja”;
21.2. aizstāt vārdus „Attīstības un ekonomikas komiteja” ar vārdiem „Attīstības,
ekonomikas un tūrisma lietu komiteja”;
21.3. aizstāt vārdus „Izglītības un jaunatnes lietu komiteja” ar vārdiem „Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja”;
21.4. svītrot vārdus ”Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma” un „Kultūras komiteja”;
21.5. svītrot vienu ierakstu „priekšsēdētāja vietnieks”.

Domes priekšsēdētājs

J.Āboliņš
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