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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. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1.Finanšu komiteja – 7 deputātu sastāvā, tai skaitā komiteju priekšsēdētāji;”
1.2. Svītrot 6.punktu.
1.3. Papildināt ar 7.3.punktu šādā redakcijā:
„7.3. Lielvārdē – Lielvārdes novada pašvaldības administrācija.”
1.4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kas kopā veido Lielvārdes
novada pašvaldību un ir nodotas Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora
(turpmāk tekstā – izpilddirektors) padotībā un kas darbojas saskaņā ar domes
apstiprinātiem nolikumiem: „
1.5. Papildināt 8.14. un 8.15.punktu pēc vārda „koordinē” ar vārdiem „un
uzrauga”.
1.6. Papildināt ar punktu 8.14.7. šādā redakcijā:
„8.14.7. Jumpravas bāriņtiesa.”
1.7. Papildināt ar punktu 8.15.4. šādā redakcijā:
„8.15.5. Lēdmanes bāriņtiesa.”
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1.8. Svītrot 13.punktā pirms vārda „izpilddirektors” vārdu „domes”.
1.9. Papildināt ar 14.7.punktu šādā redakcijā:
„14.7. interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisiju;
14.8. deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisiju”
1.10. Izteikt 21.1. punktu šādā redakcijā:
„21.1. domes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes laikā (atvaļinājums,
komandējums, slimība u.tml.) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus. Šajā
gadījumā papildus darba samaksu nosaka ar domes lēmumu;
1.11. Aizstāt 30.3.punktā vārdu „padotībā” ar vārdu „uzraudzībā”.
1.12. Izteikt 30.8.punktu šādā redakcijā:
„30.8. pagasta pārvaldes vārdā vīzē dokumentus apmaksai;”
1.13. Aizstāt 30.10.punktā vārdus „savā pārvaldītajā” ar vārdiem „savas
darbības”.
1.14. Aizstāt 31.12.punktā vārdu „veikt” ar vārdu „veic”.
1.15. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Administrāciju veido:
32.1. administrācijas vadītājs;
32.2. speciālisti:
32.2.1. izglītības speciālists;
32.2.2. domes sekretārs;
32.2.3. sabiedrisko attiecību un kultūras menedžeris;
32.2.4. vecākais jurists;
32.2.5. jurists;
32.2.6. projektu koordinators;
32.2.7. dzimtsarakstu nodaļas vadītājs;
32.2.8. personāla lietu speciālists;
32.2.9. iedzīvotāju deklarēšanas speciālists;
32.2.10. tehniskais sekretārs,
32.3. nodaļas:
32.3.1. būvvalde;
32.3.2. finanšu un grāmatvedības nodaļa;
32.3.3. pašvaldības policija;
32.3.4. pašvaldības izdevums „Lielvārdes Ziņas”,
32.4. apkalpojošais personāls.”
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1.16.Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:
„37. Dome izveido komitejas saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 54.panta pirmo
daļu. Deputāts, iespēju robežās, izvēlas komiteju atbilstoši savai profesionālajai
kompetencei, interesēm vai vēlmēm.”
1.17. papildināt nolikumu ar 55.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„55.3. ne ātrāk kā trīs darba dienas pēc domes sēdes protokola parakstīšanas,
saņemt parakstītu sēdes protokola skenētu versiju, ierakstot to ārējā datu nesējā
(piemēram, diskā, USB atmiņa). Šajā gadījumā deputātam saņemtās informācijas
izmantošanā jāievēro šī nolikuma 148.panta noteikumi.”
1.18. Svītrot
protokolēšanu”.

58.punktā

vārdus

„kura

nodrošina

komiteju

sēžu

1.19. Izteikt 59.1.punktu šādā redakcijā:
„59.1. paziņo deputātiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm un nosūta
komitejas darba kārtību šajā nolikumā noteiktā kārtībā;”
1.20. Papildināt 59.5.punktu pēc vārda „komitejā” ar vārdiem „un sagatavo
komitejas darba kārtību;”
1.21. Papildināt 64.punkta ar teikumu šādā redakcijā:
„Komitejas sēdes protokols tiek parakstīts nākamajā komitejas sēdē.”
1.22. Izteikt 71.punktu sekojošā redakcijā:
„71. Komitejas sēdē apstiprināto lēmuma projektu sagatavo vai akceptētos lēmuma
projekta grozījumus tekstā iekļauj tas Administrācijas speciālists, kura kompetencē
ietilpst konkrētais jautājums vai kurš ir sagatavojis komitejā izskatāmo lēmuma
projektu.”
1.23. Papildināt 80. punktu pēc cipara „4” ar vārdu „darba”.
1.24. Aizstāt 93.punktā vārdus „domes kancelejā” ar vārdiem „pie domes
atbildīgās sekretāres”.
1.25. Papildināt 110.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Domes deputātiem par kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību domes
atbildīgā sekretāre paziņo telefoniski, kā arī nosūtot informāciju un darba kārtību
elektroniski uz deputātu norādītām e-pasta adresēm.”
1.26. Papildināt 130.punktā teikumu „Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem
domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka sēdes vadītājs” ar vārdiem „izvērtējot
to, cik būtiski iesniegtais labojums atšķiras no domes lēmuma projekta.”
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1.27. Izteikt 138.punktu šādā redakcijā:
„138. Informācijas (domes sēžu protokoli, domes lēmumi) pieejamību fiziskām un
juridiskām personām nodrošina domes atbildīgā sekretāre, ievērojot šī Nolikuma
150.panta noteikumus, nepieciešamības gadījumos ar domes priekšsēdētāja atļauju
izsniedzot izrakstus no domes sēžu protokoliem.”
1.28. Papildināt 140.punktu ar tekstu šādā redakcijā:
„Domes priekšsēdētājs paraksta domes sēdes protokola katru lapu.”
1.29. Aizstāt 141.punktā vārdu „faksu” ar vārdu „e-pastu”.
1.30. Svītrot 142.punktā vārdu „pilsētu”.
1.31. Svītrot 147.punktā pirms vārda „izpilddirektora” vārdu „domes”.
1.32. Izteikt 148.punktu sekojošā redakcijā:
„Katrs deputāts personīgi atbild par viņa rīcībā esošo dokumentu kopiju vai
saņemto dokumentu elektronisko versiju izmantošanu atbilstoši „Fizisko personu
datu aizsardzības likuma” un „Informācijas atklātības likuma” prasībām un vienīgi
deputāta funkciju veikšanai, to nenokļūšanu trešo personu rokās, kā arī to
iznīcināšanu nesalasāmā veidā.”
1.33. Papildināt ar 158.1 punktu šādā redakcijā:
„158.1. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtību nosaka speciālās tiesību
normas.”
1.34. Svītrot 167.1.punktā pirms vārda „izpilddirektors” vārdu „domes”.
1.35. Izteikt 170.punktu šādā redakcijā:
„170. Administratīvos aktus, kurus izdevusi Deklarētās dzīves vietas ziņu
anulēšanas komisija, var apstrīdēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšniekam.”
1.36. Izteikt 172.punktu šādā redakcijā:
„172. Lielvārdes novada bāriņtiesas, Lēdmanes bāriņtiesas un Jumpravas
bāriņtiesas izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.”
1.37. Visā nolikuma tekstā vārdus „domes atbildīgā sekretāre” aizstāt ar
vārdiem „domes sekretāre” attiecīgajā locījumā.
1.38. Visā nolikuma tekstā tekstu „Juridiskā nodaļa” un tekstu „pašvaldības
jurists” aizstāt ar tekstu „vecākais jurists” attiecīgajā locījumā.
1.39. Izteikt nolikuma 1.pielikumu „Lielvārdes novada pašvaldības
struktūra” jaunā redakcijā (1.pielikums).
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2. Pārejas noteikumi
2.1. Šo grozījumu 1.12., 1.15., 1.37., 1.38. un 1.39.punkts stājas spēkā 2010.gada
01.janvārī.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

