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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra
sēdes lēmumu (prot.Nr.15, 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. 8.punktā:
svītrot 8.6.apakšpunktu,
8.14. un 8.22.apakšunktos svītrot vārdus ”kura koordinē un uzrauga šādu pašvaldības
iestāžu darbību”,
Papildināt ar 8.27.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.27. Lielvārdes novada pašvaldības policija.”;
1.2. 10.punktā
svītrot 10.2.apakšpunktu
papildināt ar 10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.3. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai – kapitāla daļu turētāja SIA
„Ogres rajona slimnīca” (17.55%).”
izteikt 14.punktu jaunā redakcijā:
„14.Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido sekojošas pastāvīgās
komisijas un citas pastāvīgi darbojošās institūcijas, kuru sastāvā var iekļaut Domes
deputātus, Lielvārdes novada iedzīvotājus un Lielvārdes novada pašvaldības institūciju
darbiniekus:
14.1.Lielvārdes novada vēlēšanu komisija;
14.2.Lielvārdes novada administratīvā komisija;
14.3Lielvārdes novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
14.4.Lielvārdes pilsētas teritorijas zemes komisija;
14.5.Lielvārdes novada dzīvokļu komisija;
14.6. Lielvārdes novada pašvaldības arhīvu ekspertu komisija;
14.7.Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
licencēšanas komisija;

1.3.

14.8.Lielvārdes novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija;
14.9.Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma „Goda Lielvārdietis” Apbalvojuma
padome;
14.10.Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvā komisija;
14.11.Lielvārdes novada pašvaldības jauniešu dome;
14.12.Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija;
14.13.Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un
mērķdotāciju sadales komisija;
14.14.Lielvārdes novada pašvaldības pedagogu darba samaksai paredzētās valsts budžeta
mērķdotācijas un pašvaldības finanšu līdzekļu sadales komisija;
14.15.Lielvārdes novada nepilngadīgo lietu komisija;
14.16.Lielvārdes novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisija;
14.17.Lielvārdes novada pašvaldības atlīdzības sistēmas uzturēšanas komisija;
14.18.Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas rezultātu
kalibrēšanas komisija.”;
1.4.

17.punktā
aizstāt vārdus „un darba grupu” ar vārdu „komisiju”,
17.1., 17.2., 17.3., 17.4.apakšpunktā svītrot vārdus „darba grupas”,
17.5.apakšpunktā svītrot vārdus „vai darba grupas”;

1.5. papildināt 20.punkta 20.13.apakšpunktu aiz vārda „vadītājiem” ar vārdiem „kā arī norīko
amatpersonu, kas pildīs izpilddirektora, Iestāžu vadītāju un aģentūras direktora
pienākumus viņu prombūtnes laikā”;
1.6.

22.punktā
svītrot vārdus „Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs
par pašvaldības iestāžu un aģentūras un nodibinājumu darbu. Pašvaldības”,
22.4.apakšpunktu papildināt aiz vārda „koordinē” ar vārdiem „un uzrauga”,
22.11.apakšpunktā svītrot vārdus „un jautājumu apspriešanā”,
22.14.apakšpunktā aizstāt vārdus „un saglabāšanu” ar vārdiem „saglabāšanu un lietderīgu
izmantošanu”,
22.19.apakšpunktu papildināt aiz vārda „demonstrēšanu” ar vārdiem „un tirdzniecību” ,
papildināt ar 22.20.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„22.20.1pašvaldības vārdā izskata saņemtos pieteikumus publisku pasākumu rīkošanai un
pašvaldības vārdā pieņem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā
noteiktos lēmumus;”,
izteikt 22.23.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„22.23. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdod:
22.23.1 rakšanas darbu atļaujas,
22.23.2 tirdzniecības atļaujas,
22.23.3 koku ciršanas atļaujas;”,
22.25.apakšpunktā vārdu „saskaņo” aizstāt ar vārdu „apstiprina”;

1.7.

izteikt 24. un 25.punktu jaunā redakcijā:
„24. Izpilddirektors atsevišķas savas funkcijas vai pienākumus ar rīkojumu var deleģēt
pārvalžu vadītājiem, informējot par to domes deputātus tuvākajā domes sēdē.
25. Izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā aizvieto ar domes priekšsēdētāja rīkojumu
noteiktais pārvaldes vadītājs.”;
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1.8. 30.punktā
30.4.apakšpunktā aizstāt vārdus „savā pārziņā” ar vārdiem „un uzrauga pagasta
teritorijā”,
izteikt 30.5.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„30.5. piedalās domes un komiteju sēdēs;”
30.9.apakšpunktā aizstāt vārdu „un saglabāšanu” ar vārdiem „saglabāšanu un lietderīgu
izmantošanu”,
izteikt 30.10. un 30.11. apakšpunktus jaunā redakcijā:
„30.10. organizē un atbild par investīciju projektu izstrādi pagasta teritorijā;
30.11. pagasta teritorijā izdod:
30.11.1. rakšanas darbu atļaujas,
30.11.2. tirdzniecības atļaujas,
30.11.3. koku ciršanas atļaujas;”,
papildināt 30.12.apakšpunktu aiz vārda „lēmumus” ar vārdiem „un par pieņemtajiem
lēmumiem trīs darba dienu laikā informē izpilddirektoru;”,
svītrot 30.13. un 30.14.apakšpunktus;
1.9. 31.punktā
Papildināt ar 31.8.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„31.8.1 koordinē un uzrauga Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta teritorijā esošo
pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību;”;
1.10. izteikt 32.punktu jaunā redakcijā:
„32. Administrācija sastāv no nodaļām un speciālistiem:
32.1. Kanceleja;
32.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
32.3. Juridiskā nodaļa;
32.4. Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa;
32.5. Lielvārdes novada būvvalde;
32.6. Izglītības nodaļa;
32.7. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa;
32.8. Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa;
32.9. Pašvaldības izdevums „Lielvārdes Novada Ziņas”;
32.10. Mājas lapas redaktors;
32.11. Kultūras darba vadītājs;
32.12. Iekšējais auditors.”;
1.11. 39.punktā
39.2.apakšpunktā aizstāt vārdu „izstrādā” ar vārdu „saskaņo”,
papildināt 39.3.apakšpunktu pirms vārda „vada” ar vārdiem „sagatavo, sasauc un”;
1.12. Izteikt 40.punktu jaunā redakcijā:
„40. Dome, domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors, izveidojot komisijas vai darba
grupas šī nolikuma 16. un 43.punktā noteiktajos gadījumos, norāda to izveidošanas
nepieciešamību, sastāvu, vadību un darba samaksas nosacījumus.”;
1.13. 41.punktā
svītrot pirmos divus teikumus,
svītrot vārdus „vai domes priekšsēdētāja rīkojumu,”;
1.14. 44.punktā
svītrot vārdus „Domes komiteju” un vārdu „,komiteju”,
aizstāt vārdus „domes sekretāri” ar vārdiem „komisijas un darba grupas locekļus”;
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1.15. 46.punktu papildināt aiz vārda „audioierakstā” ar vārdiem „,iepriekš par to informējot
sēdes dalībniekus”;
1.16. Papildināt 48.punktu ar 48.7.-48.18.apakšpunktiem šādā redakcijā:
„48.7. Pedagoģiski medicīniskā komisija – izvērtē izglītojamo veselības stāvokli, spējas
un attīstības līmeni un sniedz atzinumu par izglītojamam atbilstošu izglītības
programmu;
48.8.
Apbalvojuma „Goda Lielvārdietis” Apbalvojuma padome – izveidota
apbalvojuma lietu pārzināšanai, Apbalvojuma padome izskata ierosinājumus
Apbalvojuma GODA LIELVĀRDIETIS piešķiršanai vai anulēšanai un pieņem
lēmumu par Apbalvojuma piešķiršanu un anulēšanu;
48.9.
Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija – realizē Jaunatnes likumā noteiktos
uzdevumus, tai skaitā, konsultē un izglīto jauniešus, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti,
veicina viņu iniciatīvas, darba tikuma un patriotisma audzināšanu, līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
48.10.
Jauniešu dome – pārstāv Lielvārdes novada jauniešu intereses, kā arī veicina
jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras
jomā - vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.
48.11.
Nepilngadīgo lietu komisija – izvērtē un koordinē pašvaldības institūciju un
amatpersonu darbu ar nepilngadīgajiem un viņu ģimenēm, veic preventīvo darbu
nepilngadīgo uzvedības korekcijā, kā arī nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumus.
48.12.
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija –
izvērtē fiziskas vai juridiskas personas iesniegtos dokumentus interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanai un pieņem lēmumu izsniegt
vai neizsniegt licenci, anulēt jau izsniegto licenci vai pagarināt tās darbības termiņu.
48.13.
Pedagogu darba samaksai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas un
pašvaldības finanšu līdzekļu sadales komisija – izstrādā valsts mērķdotācijas un
pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu sadales principus un kārtību un sagatavo domes
lēmuma projektu minētajā jautājumā; pamatojoties uz Domes lēmumu, veic finanšu
līdzekļu sadali;
48.14.
Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija –
nosaka prioritātes interešu izglītībā, izstrādā un apstiprina interešu izglītības
programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales noteikumus, izvērtē iesniegtās
programmas un sagatavo domes lēmuma projektu par valsts mērķdotācijas sadali.
48.15.
Administratīvo aktu strīdu komisija – izskata personu iesniegumus par
Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un institūciju izdoto administratīvo aktu
apstrīdēšanu.
48.16.
Atlīdzības sistēmas uzturēšanas komisija – veic pašvaldībā noteiktās atlīdzības
sistēmas uzturēšanu, pilnveidošanu;
48.17.
Kalibrēšanas komisija – pārbauda, analizē un apstiprina ikgadējās pašvaldības
darbinieku novērtēšanas rezultātus, vērtējumu argumentāciju un vērtējumu procentuālā
sadalījuma atbilstību pamatprincipiem.
48.18.
Iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija- izskata un
pārbauda juridisko un fizisko personu iesniegumus par konkrētu personu deklarētās
dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Pieņem lēmumus šajos jautājumos.”;
1.17. 51.punktā
papildināt 51.1.apakšpunktu aiz vārda „nodarbībām” ar vārdiem „tai skaitā, par izglītības,
kultūras un sporta pasākumu organizēšanu;”,
papildināt ar 51.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„51.1.1 atbild par izglītības, kultūras un sporta attīstības stratēģijas izstrādi;”,
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papildināt 51.3.apakšpunktu aiz vārda „darbu” ar vārdiem „tai skaitā, izskata un analizē
izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadības atskaiti par iestādes darbību;”,
izteikt 51.8. apakšpunktu jaunā redakcijā:
„51.8. izstrādā priekšlikumus par Lielvārdes novada izglītības, kultūras un sporta
iestāžu tīkla organizāciju, izvērtē izglītības, profesionālās interešu izglītības un
interešu izglītības, kultūras iestāžu dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas
nepieciešamību un iespējas un izstrādā priekšlikumus par informācijas tehnoloģiju
ieviešanu;”,
izteikt 51.10.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„51.10. pārrauga tūrisma informācijas sniegšanas punkta darbību;”,
papildināt ar 51.15.-51.17.apakšpunktiem šādā redakcijā:
„51.15. risina jautājumus par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām;
51.16. pārrauga jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un jauniešu domes darbu;
51.17.risina jautājumus par izglītības un interešu izglītības programmām, izskata
izglītības iestāžu nolikumus un izglītības iestāžu attīstības plānus;”;
1.18. 52.punktā
svītrot 52.2., 52.4. un 52.12. apakšpunktus,
52.3.apakšpunktā vārdu „mērķiem” aizstāt ar vārdiem „mērķu maiņu”,
papildināt 52.6.apakšpunktu pirms vārda „komunālo” ar vārdiem „izskata jautājumus par
SIA „Lielvārdes Remte” un Jumpravas pašvaldības aģentūras sniegto”;
1.19. 53.punktā
53.1.apakšpunktā aizstāt vārdus „attīstības plāna izstrādi” ar vārdiem „novada telpiskās
attīstības”,
papildināt ar 53.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„53.1.1izskata jautājumus par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi (novada
attīstības programma, ilgtspējīgas attīstības stratēģija u.tml.);”,
papildināt ar 53.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„53.4.1. pārrauga pašvaldības tīmekļa vietni www.lielvarde.lv;”,
svītrot 53.6.apakšpunktā vārdus „un ārvalstīm”,
53.9.apakšpunktā aizstāt vārdu „likumdošanai” ar vārdiem „normatīvajiem aktiem,
Lielvārdes novada attīstības plānošanas dokumentiem”;
1.20. 54. punktā svītrot vārdu „izpilddirektors”;
1.21. Papildināt 58.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„ Par komitejas sēžu norises vietu, laiku domes sekretāre informē deputātus ne vēlāk kā
trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas
komitejas sēdes.”;
1.22. 59.punktā aizstāt vārdus „domes sekretāre, kura” ar vārdiem „norīkotais kancelejas
darbinieks, kurš”;
1.23. Svītrot 60.punktu;
1.24. 61.punktā
svītrot vārdus „laikā un”,
vārdu „trijās nākamajās” aizstāt ar vārdiem „piecās nākamajās darba”;
1.25. 62.punktā aizstāt
darbiniekam”

vārdus „domes sekretāre” ar vārdiem „norīkotajam kancelejas
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1.26. 63.punktā
svītrot pirmo teikumu,
aizstāt vārdus „domes sekretārei” ar vārdiem „norīkotajam kancelejas darbiniekam”;
1.27. papildināt 64.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:
„Komitejas sēdes protokolu sagatavo piecu darba dienu laikā pēc komitejas sēdes.”;
1.28. 69.punktā aizstāt vārdu „tekstu” ar vārdu „saturu”;
1.29. 72.punktā
svītrot vārdus „un pieņemtā lēmuma saturu”,
papildināt aiz vārda „audioierakstā” ar vārdiem „iepriekš par to informējot sēdes
dalībniekus.”;
1.30. 76.punktu papildināt aiz vārda „veidot” ar vārdu „politiskās”;
1.31. Izteikt 80.punkta pirmo teikumu jaunā redakcijā:
„80.Domes sēdes darba kārtību sastāda domes priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā –
Administrācijas kancelejas vadītāja - domes sekretāre. Domes sēdes darba kārtībā var
iekļaut jebkuru jautājumu, kas domes priekšsēdētājam ir iesniegts ne vēlāk kā 4 darba
dienas pirms domes sēdes 83.punkta noteiktajā kārtībā.”;
1.32. 84.punktā aizstāt vārdu „nepieciešamajiem”
Administrācijas”;

ar vārdiem „attiecīgās nozares

1.33. 86.punktā svītrot vārdus „komitejai vai”;
1.34.

Svītrot 87.punktu;

1.35. Izteikt 89.punkta pirmo un otro teikumu jaunā redakcijā:
„89.Domes sekretāre pēc lēmumu projektu saņemšanas no domes priekšsēdētāja par to
informē norīkoto kancelejas darbinieku, kurš jautājumu iekļauj komitejas sēdes darba
kārtībā un informē par to komitejas priekšsēdētāju. Komitejas priekšsēdētājs nosaka, kādi
pasākumi veicami, lai jautājumu varētu izskatīt komitejas sēdē.”;
1.36. Izteikt 91.punkta pirmo teikumu jaunā redakcijā:
„91. Par noraidīto domes lēmuma projektu trīs dienu laikā norīkotajam kancelejas
darbiniekam jāinformē lēmuma projekta iesniedzējs, norādot noraidījuma motivāciju.”;
1.37. Papildināt 93.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus publicē pašvaldības tīmekļa
vietnē www.lielvarde.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.”;
1.38. 95.punktā svītrot vārdus „vai līgumu”;
1.39. 97.punktā
svītrot 97.1.1. un 97.1.2. apakšpunktus,
papildināt ar 97.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„97.5. darba līgumus ar Administrācijas darbiniekiem.”;
1.40. papildināt 98.punktu aiz vārda „datumu” ar vārdiem „vai datumu, līdz kuram līgums
jānoslēdz.”;
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1.41. Izteikt 101.punktu jaunā redakcijā:
„101.Līgumus, kurus izpilddirektors slēdz, nepiemērojot iepirkuma procedūru, un kuru
līguma cena ir lielāka par Ls 20 000.00, saskaņo ar domes priekšsēdētāju.”;
1.42. papildināt 108.punktu aiz skaitļa „15:00” ar vārdiem „ja dome nelemj par citu
kārtējās domes sēdes laiku.”;
1.43. 112.punktā
aizstāt vārdu „sekretāre” ar vārdu „sēdes protokolists”,
aizstāt vārdu „priekšsēdētājam” ar vārdu „loceklim”;
1.44. 116.punktā aizstāt vārdu „administrācijas” ar vārdu „pašvaldības institūciju”;
1.45. 130.punktā izteikt astoto teikumu jaunā redakcijā:
„Par procedūras jautājumiem un atsevišķiem lēmumu projektu punktiem un
redakcionāliem labojumiem var vienoties pēc vienprātības principa, ierakstot to
protokolā.”;
1.46. 134.punktā aizstāt vārdu „deputātiem” ar vārdiem „Domes sēdē klātesošām
personām”;
1.47. 140.punktā
papildināt pirmo teikumu aiz vārda „piektajā” ar vārdu „darba”,
svītrot otro teikumu;
1.48. 142.punktu papildināt pēc vārda „noteikumi” ar vārdiem „ar paskaidrojuma rakstu”;
1.49. 149.punkta 149.3.apakšpunktā aizstāt vārdus „pieņemšanas laikus saskaņojot ar
izpilddirektoru” ar vārdiem „saskaņā ar pārvaldes nolikumu”;
1.50. Izteikt 152.punktu jaunā redakcijā:
„152. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu veic Pašvaldības Administrācijas
Kanceleja un pašvaldības iestādes. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram
pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā tiek
veikts darbs ar fizisko un juridisko personu iesniegumiem, kā arī to apriti nosaka iekšējie
normatīvie akti.”;
1.51. 158.punktā
aizstāt vārdus „var tikt rīkota” ar vārdu „jārīko”,
158.2.apakšpunktā aizstāt vārdus „attīstības programmām” ar vārdiem „teritorijas
plānošanas attīstības dokumentiem”;
1.52. Izteikt 158.1punktu jaunā redakcijā:
„158.1 Būvniecības ieceres, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
apspriešanas kārtību nosaka speciālās tiesību normas.”;

publiskās

1.53. Papildināt ar 158.2 punktu šādā redakcijā:
„158.2 Gadījumā, ja speciālās tiesību normas nosaka kad un kādā veidā jārīko publiskā
apspriešana, Pašvaldības saistošos noteikumus par publisko apspriešanu nepiemēro.”;
1.54. 163.punktu papildināt aiz vārda
160.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā,”;

„sarīkošanai”
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ar

vārdiem

„šī

nolikuma

1.55. 164.punktu papildināt aiz vārda „Par” ar vārdiem „šī nolikuma 160.2.apakšpunktā
noteiktajā kārtībā ierosinātās”;
1.56. 167.punktā
aizstāt vārdu „apstrīd” ar vārdiem „var apstrīdēt”,
svītrot 167.5.apakšpunktu,
papildināt ar 167.5.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„167.5.1kurus izdevusi Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa nekustamā
īpašuma nodokļa jautājumos;”;
1.57. 168.punkta
svītrot 168.1.apakšpunktā vārdus „šī nolikuma 144.punktā noteiktajos gadījumos”,
168.3.apakšpunktā aizstāt vārdu „Administrācijas” ar vārdiem „Pašvaldības institūciju”;
1.58. Izteikt 170.punktu jaunā redakcijā:
„170.Pašvaldības izveidoto pastāvīgo komisiju pieņemtos lēmumus var apstrīdēt vai
pārsūdzēt komisiju nolikumos noteiktajā kārtībā.”;
1.59. Izteikt 174.punktu jaunā redakcijā:
„174. Pašvaldības policijas lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu var apstrīdēt
izpilddirektoram.”;
1.60. Izteikt 1.pielikumu „Lielvārdes novada pašvaldības struktūra” jaunā redakcijā
(1.pielikums);
1.61. Precizēt saistošajos noteikumos pieturzīmes, interpunkcijas zīmes, gramatikas kļūdas,
locījumus, izteiksmes stilu, kā arī amatu, institūciju, teritoriālo vienību un procesu
nosaukumus atbilstoši nolikuma 8. un 32.punktam un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Precizēt terminu „dome” un „pašvaldība” lietojumu, atsauces uz normatīviem aktiem,
numerāciju.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis
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