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Par grozījumiem Jumpravas pagasta pārvaldes nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu un 69.1pantu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns, M.Mālmeisters, A.Pētersons,
L.Prekele, I.Rags, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska, V.Volonte); pret – nav;
atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdarīt ar Lielvārdes novada domes 2009.gada 26.augusta sēdes Nr.7 ar
lēmumu Nr.5 apstiprinātajā Jumpravas pagasta pārvaldes nolikumā šādus
grozījumus:
1.1. 6.punktā:
1.1.1. aizstāt vārdu „uzrauga” ar vārdu „pārrauga”;
1.1.2. papildināt aiz vārda „aģentūras” ar vārdiem „organizatorisko un
saimniecisko”;
1.1.3. papildināt 6.6. apakšpunktu aiz vārda „Jumpravas” ar vārdu „pagasta”;
1.2. svītrot 8.6.apakšpunktu;
1.3. 10.punktā:
1.3.1. svītrot 10. punktā vārdus „kuru saskaņojis Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektors. (turpmāk tekstā izpilddirektors)”;
1.3.2. izteikt 10.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
,,10.1. Darba koplīgumu slēdz Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektors un darbinieku deleģēts pārstāvis.”;
1.4. aizstāt 11. punkta vārdu „pašvaldību” ar vārdu „pašvaldības” un „par
novada domes” ar vārdu „par novada pašvaldības”;
1.5. 12.punktā:
1.5.1. papildināt ar 12.9., 12.10., 12.11. un 12.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.9. atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam nodrošināt ziņu par
deklarēto dzīvesvietu reģistrēšanu, personas sniegto ziņu datorizētu
apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu un aktualizēšanu;

12.10. organizēt Pārvaldes darbības teritorijā dzīvojošo skolēnu nokļūšanu
uz Jumpravas pagasta teritorijā esošo izglītības iestādi;
12.11. apsaimniekot savā darbības teritorijā esošos pašvaldības nekustamos
īpašumus – dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas, transporta būves (ceļi),
inženierbūves, zemi un mežaudzes;
12.12. organizēt Pārvaldes darbības teritorijā esošo pašvaldības autoceļu,
tiltu un laukumu uzturēšanu.”;
1.6. 13.punktā:
1.6.1. papildināt 13.3.apakšpunktu aiz vārda „organizē,” ar vārdiem
„pārrauga/veic”;
1.6.2. svītrot 13.10. apakšpunktu;
1.6.3. aizstāt 13.11. apakšpunkta vārdus „ievērojot apstiprināto Pašvaldības
budžetu un spēkā esošos normatīvos aktus, rīkojas ar Pārvaldes darbībai
piešķirtajiem finanšu resursiem un atbild par to izlietojumu, slēdz
saimnieciskus darījumus ar fiziskām un juridiskām personām” ar
vārdiem ,”saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem
normatīvajiem aktiem, ievērojot apstiprināto pašvaldības budžetu,
rīkojas ar atbildībā esošo pašvaldības mantu un pārvaldes darbībai
piešķirtajiem finanšu resursiem, atbild par to izlietojumu, slēdz līgumus
ar fiziskām un juridiskām personām;”
1.6.4. svītrot 13.12. apakšpunktā vārdus „Pārvaldes vārdā paraksta naudas
maksājumu un citus juridiskos dokumentus, t.sk. bankas dokumentus,
saimnieciskos līgumus”;
1.6.5. papildināt 13.12. apakšpunktu aiz vārda „kārtībā” ar vārdiem „Privāto
tiesību jomā, ievērojot apstiprināto budžetu, Publisko iepirkumu likuma
un citu normatīvo aktu noteiktās prasības, iestādes kompetenci un
domes lēmumus, Pārvaldes vārdā paraksta līgumus:”;
1.6.6. aizstāt 13.12.1. apakšpunktā vārdus „vienu reizi mēnesī iesniedz
informāciju par parakstītajiem līgumiem Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas Juridiskajā nodaļā” ar vārdiem ,,nodrošina noslēgto
līgumu ievietošanu un reģistrēšanu pašvaldības elektroniskajā
dokumentu vadības sistēmā.”
1.6.7. papildināt 13.14. apakšpunktu aiz vārda „izstrādi” ar vārdiem „un
realizāciju”;
1.6.8. papildināt nolikumu ar 13.30., 13.31., 13.32. un 13.33. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„13.30. pārvaldes funkciju izpildei veido komisijas (tai skaitā –
inventarizācijas komisiju) un darba grupas, iesaistot tajās pārvaldes
darbiniekus, pārvaldes pārraudzībā esošo institūciju darbiniekus un
Jumpravas pagasta iedzīvotājus;
13.31. atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošina grāmatvedības
organizāciju iestādē;”
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13.32. ar domes priekšsēdētāja pilnvarojumu pārstāv pagasta pārvaldi
tiesās;
13.33. piedalās pašvaldības attīstības programmu, teritorijas plānojumu,
detālplānojumu izstrādāšanā, ierosina teritorijas plānojuma un
detālplānojumu grozījumus, nodrošina sabiedrisko apspriešanu
organizēšanu.”
1.7. aizstāt 14. punktā vārdu „organizē” ar vārdu „veic”;
1.8. aizstāt 15. punktā skaitļus „12.00-17.00” ar skaitļiem „12.45-17.00” un
skaitļus „12.30-15.30” ar skaitļiem „12.45-15.00”;
1.9. 17.punktā:
1.9.1. aizstāt 17. punktā vārdu „Domi” ar vārdu „Pašvaldību”;
1.9.2. aizstāt 17.1. apakšpunktā vārdus „Jumpravas pagasta Pārvaldes
Dokumentu aprites instrukciju” ar vārdiem „Lielvārdes novada
pašvaldības 31.01.2013. noteikumiem „Dokumentu aprites kārtība
Lielvārdes novada pašvaldībā””;
1.10. svītrot 19. punkta vārdus „atbilstoši Pārvaldes vadītāja rīkojumam,”.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas
pagasta pārvaldes vadītājai L. Zariņai.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram G. Vītoliņam.

Domes priekšsēdētājs

A.Troska
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