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Lielvārdē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2012.gada 30.maijā

Nr.9
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2012.gada
30.maija sēdes lēmumu (prot.Nr.7, punkts
Nr.4),

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 30.03.2011. SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.3 “LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.3
“Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums” šādu
grozījumu:
papildināt ar 16.1punktu šādā redakcijā:
„16.1 Aģentūras direktora prombūtnes gadījumā (atvaļinājums, darbnespēja,
komandējums u.c.) Domes priekšsēdētājs norīko darbinieku, kas Aģentūras
direktora prombūtnes laikā pildīs viņa pienākumus.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maijā saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi
Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos nr.3 “Lielvārdes
novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punkts nosaka, ka dome likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos ieceļ amatā
amatpersonas. Publisko aģentūru likuma 21.panta
ceturtā daļa nosaka, ka aģentūras direktoru amatā
apstiprina dome.
Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai
gadījumā, kad aģentūras direktors ir prombūtnē,
nekavējoties norīkotu darbinieku aģentūras direktora
pienākumu izpildei. Tādā veidā tiktu nodrošināta
netraucēta aģentūras funkciju veikšana.
Aģentūras
direktora
prombūtnes
gadījumā
(atvaļinājums, darbnespēja,
komandējums u.c.)
darbinieku, kas Aģentūras direktora prombūtnes laikā
pildīs viņa pienākumus, norīko Domes priekšsēdētājs.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē
pašvaldības budžetu.

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Iestājoties
prombūtnes
gadījumam,
domes
priekšsēdētājs nekavējoties ar rīkojumu nosaka
darbinieku, kas aģentūras direktora prombūtnes laikā
pildīs viņa pienākumus.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma
raksts ievietots Lielvārdes novada pašvaldības mājas
lapā www.lielvarde.lv, pieejams Lielvārdes novada
pašvaldības
Administrācijā,
Jumpravas
pagasta
pārvaldē.
Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama
konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo
sabiedrības intereses, bet gan paredz pašvaldības
funkciju izpildes nepārtrauktības nodrošināšanu.

Imants Balodis

