Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr…..
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai izpildītu uz
šo noteikumu izdošanas brīdi pieņemtos Lielvārdes novada
domes lēmumus par pašvaldības iestāžu reorganizāciju un
izmaiņām pašvaldības Administrācijas struktūrā, precizētu
pašvaldības amatpersonas, kam ir pirmā paraksta tiesības un
noteiktu pašvaldības Administrācijas veicamās darbības komiteju
un domes darba nodrošināšanai.
Vienlaikus ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek ievēroti
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk
tekstā – VARAM) atzinums un vēstule:
1)
VARAM sniegtais atzinums Nr.18-6/3210 attiecībā uz
domes priekšsēdētājam doto tiesību ierosināt disciplinārlietu un
atstādināt no amata pienākumu pildīšanas domes ieceltās
amatpersonas, izdodot rīkojumu, un šādā situācijā uzlikto
pienākumu trīs dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas stāšanās
spēkā sasaukt domes ārkārtas sēdi.
Lai nodrošinātu pašvaldības iecelto amatpersonu, ar kurām
tiek noslēgts darba līgums (pašvaldības izpilddirektors,
pašvaldības iestāžu vadītāji un pašvaldības aģentūras direktors),
darba pienākumu izpildes uzraudzību, novērstu riskus, ka minēto
amatpersonu rīcības rezultātā tiek nodarīts kaitējums pašvaldībai
(finanšu zaudējumi, morālais kaitējums u.tml.), kā arī lai
nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba devēja tiesību un
pienākumu izpildi, saistošie noteikumi, ievērojot likuma „Par
pašvaldībām”
noteikto
domes
kompetenci,
noteiktu
amatpersonai, kas darba devēja vārdā ir parakstījusi darba
līgumu, tiesības izpildīt normatīvajos aktos noteiktās darba
devēja darbības.
2)
Ministrijas vēstule Nr.17.18-1e/3617, kas uzliek
pienākumu svītrot saistošajos noteikumos pienākumu personām,
kas vēlas veikt atklātās domes sēdes audio vai video ierakstu,
pienākumu reģistrēties pie domes sēdes protokolista.
Ar saistošiem noteikumiem:
1. noteikts, ka no 01.09.2016. tiek apvienotas Lielvārdes novada
pašvaldības kultūras iestādes (kultūras nami, tautas nams,
bibliotēkas un muzejs) vienā pašvaldības iestādē – Lielvārdes
novada kultūras centrs;
2. noteikts, ka no 01.01.2017. tiek apvienotas Lielvārdes novada
pašvaldības bāriņtiesas vienā pašvaldības iestādē – Lielvārdes
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novada bāriņtiesa;
3. tiek izdarīti redakcionāli labojumi, atbilstoši domes
apstiprinātajai pašvaldības Administrācijas struktūrai;
4. noteikts, ka attiecībā uz domes ieceltajām amatpersonām
normatīvajos aktos noteiktā darba devēja kompetence (ievērojot
likumā „Par pašvaldībām” noteikto domes kompetenci) ir
personām, kas paraksta darba līgumus: attiecībā uz pašvaldības
izpilddirektoru - domes priekšsēdētājam, attiecībā uz iestāžu
vadītājiem
un
aģentūras
direktoru
–
pašvaldības
izpilddirektoram;
5. precizēta pirmā paraksta tiesību izmantošanas kārtība
pašvaldībā;
6. izdarīti grozījumi, nosakot, ka turpmāk Lielvārdes novada
pašvaldības
apbalvojumu
„GODA
LIELVĀRDIETIS”,
„ATZINĪBA”, „GADA NOVADNIEKS” konsultatīvā padome
izskatīs pašvaldībā saņemtos ierosinājumus apbalvojumu
piešķiršanai un iesniegs Domes deputātiem pretendentu nopelnu
vērtējumu
Apbalvojumu
piešķiršanai,
nevis
piešķirs
apbalvojumus, kā tas bija iepriekš;
7. noteikts, ka domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par novada
attīstības stratēģisko vadību;
8. precizēta domes lēmumu sagatavošanas kārtība, jautājumu
izskatīšana komitejas sēdēs un komiteju sēžu protokolu
noformēšanas termiņi;
9. izslēgts noteikums, kas uzlika pienākumu personām, kas vēlas
veikt atklātās domes sēdes audio vai video ierakstu, pienākumu
reģistrēties pie domes sēdes protokolista.
Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.

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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