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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2015. gada 27.maijā

Nr. 6
(protokols Nr.8, punkts Nr.2)

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. Svītrot vispārīgo noteikumu un papildināt noteikumus ar pirmo nodaļu
„I. Vispārīgais jautājums” šādā redakcijā:
„I. Vispārīgais jautājums.
Saistošie noteikumi nosaka Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk tekstā –
Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju
tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas
jautājumus.”;
2. Grozīt nodaļu numerāciju no „I-XIII” uz „II-XIV”;
3. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„11. Lielvārdes novada teritorijā ir sekojošas teritoriālās vienības:
11.1.
Lielvārdes pilsēta;
1
1 .2.
Lielvārdes pagasts;
1
1 .3.
Jumpravas pagasts;
1
1 .4.
Lēdmanes pagasts.
Lielvārdes novada administratīvais centrs ir Lielvārdes pilsēta.”
4. papildināt 12.punktā aiz vārda „iestāžu” ar vārdiem „pašvaldības
kapitālsabiedrību”;
5. 15.punktā:
3.1.papildināt 15.18. apakšpunktu aiz vārda „komisija” ar vārdiem „nosaka
medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo
zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai
vai likvidēšanai”;

3.2.papildināt 15.19. apakšpunktu aiz vārda „komisija” ar vārdiem „izvērtē
pašvaldību dzīvojamā fondā īrnieku veiktos ieguldījumus un nosaka
kompensējamo ieguldījumu apmēru”;
3.3.papildināt 15.20. apakšpunktu aiz vārda „uzraudzībai” ar vārdiem
„izvērtē personu un nosacījumu, kuriem iestājoties darījuma subjekti var
iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, atbilstību normatīvo aktu
izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu
lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā”;
3.4.papildināt ar 15.21.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.21. Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisija – izskata
iesniegumus par pašvaldības darbinieku un deputātu profesionālās ētikas un
uzvedības pamatprincipu pārkāpumiem”;
6. papildināt 20.punktu ar 20.20.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„20.20.1 īsteno pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma un
lietderības kontroli”
7. papildināt 21.2.apakšpunktu ar 21.2.3.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.2.3.1domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks izdod rīkojumus viņa
atbildībā nodotajās darbības jomās”;
8. aizstāt 29.punktā vārdus „Finanšu un” ar vārdiem „Centralizētās”;
9. izteikt 34.9. un 34.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„34.9.Pašvaldības informācijas līdzekļu redaktors;
34.10. Sabiedrisko attiecību speciālists”;
10. papildināt 36.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno
Domes priekšsēdētājs.”;
11. aizstāt 173 un 174.punktā vārdus „Finanšu un” ar vārdiem „Centralizētās”;
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