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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2016. gada 31.martā

Nr.11
(protokols Nr.7, punkts Nr.8)

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. 7.punktā:
1.1. svītrot 7.7. un 7.16.apakšpunktus;
1.2. papildināt ar 7.26.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.26. Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola”;
2. svītrot 14.2.apakšpunktu;
3. svītrot 15.4.apakšpunktu;
4. svītrot III nodaļas nosaukumā vārdus „un izpilddirektora vietnieka”;
5. 20.punktā:
5.1. svītrot 20.15.apakšpunktā vārdus „izpilddirektora vietniekam”;
5.2. papildināt ar 20.15.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„20.15.1 ir tiesīgs normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā atstādināt no
amata pienākumu pildīšanas domes ieceltās amatpersonas, izdodot
rīkojumu. Domes priekšsēdētājam ir pienākums trīs dienu laikā pēc
rīkojuma izdošanas stāšanās spēkā sasaukt domes ārkārtas sēdi”;
5.3. 20.19.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„20.19.1 pieņem lēmumu par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, ja
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites
datiem ir mazāka par 700 euro”;
5.4. papildināt 20.21.apakšpunktu ar vārdiem: „izmanto pirmā paraksta
tiesības un”;
6. papildināt 21.punktu ar 21.6.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.6.1 izmanto domes priekšsēdētāja piešķirtās pirmā paraksta tiesības”;
7. 22.punktā:
7.1. svītrot 22.2.apakšpunktā vārdus „izpilddirektora vietnieka”;
7.2. aizstāt 22.3.apakšpunktā vārdus „Izpilddirektora vietniekam vai
pagastu pārvalžu vadītājiem” ar vārdiem „citām pašvaldības
amatpersonām”;

svītrot 22.4.punktā vārdus „(izņemot Vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādes „Pūt vējiņi” un Lielvārdes novada sociālā
dienesta)”;
7.4. aizstāt 22.5.apakšpunktā vārdus „Izpilddirektora vietniekam vai
pagastu pārvalžu vadītājiem” ar vārdiem „citām pašvaldības
amatpersonām”;
7.5. svītrot 22.8.1 apakšpunktu,
7.6. izteikt 22.18.apakšpuntu šādā redakcijā:
„22.18. ierosina domei izdod iekšējos normatīvos aktus pašvaldības darba
nodrošināšanai un kontrolē to izpildi”,
7.7. papildināt ar 22.23.1 - 22.23.4 apakšpunktiem šādā redakcijā:
„22.231 saskaņo pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu un tirdzniecību;
22.23.2 Pašvaldības vārdā izskata saskaņā ar likumu “Par sapulcēm,
gājieniem un piketiem” saņemtos pieteikumus un Pašvaldības vārdā
pieņem likumā minētos lēmumus;
22.23.3 Pašvaldības vārdā izskata saņemtos pieteikumus publisku
pasākumu rīkošanai un Pašvaldības vārdā pieņem Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likumā noteiktos lēmumus;
22.23.4 normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdod:
1) rakšanas darbu atļaujas;
2) tirdzniecības atļaujas ārpus Pašvaldības saistošajos noteikumos
noteiktām tirdzniecības vietām (ja plānotā tirdzniecības teritorija ir
Lielvārdes pilsēta vai pagasts, vai visa novada teritorija);
3) koku ciršanas atļaujas Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta
teritorijā”;
7.8. papildināt 22.34.apakšpunktu aiz vārdiem „izmanto domes” ar vārdu
„priekšsēdētāja”;
8. svītrot 24. un 25.punktu;
9. aizstāt 27.punktā vārdus „izpilddirektora vietniekam vai pārvalžu
vadītājiem” ar vārdiem „citām pašvaldības amatpersonām”;
10. aizstāt 28.punktā vārdus „izpilddirektora vietnieks vai, atsevišķos
gadījumos, domes priekšsēdētāja norīkots pagasta pārvaldes vadītājs” ar
vārdiem „domes priekšsēdētāja norīkota pašvaldības amatpersona”;
11. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:
„34.Administrācija sastāv no nodaļām, struktūrvienībām un speciālistiem
(Administrācijas pārvaldes shēma – 2.pielikumā):
34.1.
Administratīvā nodaļa;
34.2.
Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa;
34.3.
Centralizētās grāmatvedības nodaļa;
34.4.
Finanšu un ekonomikas nodaļa;
34.5.
Iekšējais auditors;
34.6.
Izglītības nodaļa;
34.7.
Izpilddirektora palīgs;
34.8.
Juridiskā nodaļa;
34.8.
Komunikācijas un tūrisma nodaļa;
7.3.
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34.9.
Kultūras darba vadītājs;
34.11. Lielvārdes novada būvvalde;
34.12. Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa;
34.14. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa;
34.16. Lielvārdes novada pašvaldības policija”;
12. 89.punktā:
12.1. Svītrot vārdus „ja dome nelemj par citu kārtējās domes sēdes laiku”;
12.2. Papildināt ar teikumu šādā redakcijā: „Atsevišķos gadījumos ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu var tikt noteikts cits domes sēdes laiks”;
13. svītrot 130.2.apakšpunktā vārdus „saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju”;
14. izteikt 130.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„130.3. finanšu saistību līgumi par auto līzingiem (pamatojoties uz domes
lēmumu)”;
15. papildināt ar 134.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„134.10. transportlīdzekļa nomas vai kompensācijas līgumi par iestāžu
darbinieku īpašumā, valdījumā esošo transporta līdzekļa izmantošanu
darbinieka amata pienākumu izpildei”;
16. izteikt 2.pielikumu „Administrācijas pārvaldes shēma” jaunā redakcijā
(pielikumā).
17. papildināt ar 180. un 181.punktu šādā redakcijā:
„180. Ar saistošiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada
pašvaldības nolikums”” izdarītie grozījumi 7.punktā stājas spēkā 2016.gada
1.jūlijā.
181. no 2016.gada 1.jūnija izteikt 34.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Lielvārdes novada kultūras centra direktors”.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis
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