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Norādāmā informācija
Grozījumus saistošajos noteikumos „Lielvārdes novada
pašvaldības nolikums”. nepieciešams izdarīt sakarā ar:
- jauna Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma, vērtēšanas nolikuma un
noteikumu par mācību maksas kompensēšanu izstrādi;
- pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora pienākumu
pārdali, tādā veidā nodrošinot darbiniekiem saprotamu atbildības
jomu sadali;
- iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu, pastiprināta
uzraudzība pār līgumu slēgšanu;
- pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojuma izvērtēšanu attiecībā
uz dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu.
Ar saistošiem noteikumiem tiek veikti šādi grozījumi:
1. noteikts, ka dome veic kontroli par Pašvaldības atlīdzības
sistēmas atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā
pārbauda, analizē un apstiprina darbinieku amatu vērtēšanas
rezultātus, līdz ar to tiek likvidētas Atlīdzības sistēmas
uzturēšanas un kalibrēšanas komisijas;
2. precizēta domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja
vietnieka amatalgas un papildatvaļinājumu noteikšanas
kārtība;
3. noteikti pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora
vietnieka pienākumi un atbildības jomas;
4. noteikts, ka domes lēmuma projektā jānorāda lēmuma spēkā
stāšanās laiks;
5. noteikts, ka izpilddirektoram pirms saimniecisko līgumu un
finanšu saistību līgumu parakstīšanas, tie jāsaskaņo ar domes
priekšsēdētāju;
6. noteikts, ka par tāda dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu,
kas uzliek Pašvaldībai saistības nākotnē vai ja tiek dāvināts
nekustamais īpašums, lemj dome;
7. papildināti ar noteikumu, ka 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.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
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Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

Saistošie noteikumi neradīs jaunas administratīvās procedūras.
Saistošo noteikumu projekts normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un termiņā publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv
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