Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr…..
„Groz jumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvald bas nolikums””
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešam bas
pamatojums

2. ss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Groz jumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai izpild tu uz
šo noteikumu izdošanas br di pieņemtos Lielvārdes novada
domes lēmumus, sakārtotu pašvald bas Administrācijas
struktūru, precizētu pašvald bas amatpersonas, kam ir pirmā
paraksta ties bas, kā ar noteiktu domes sēdes sasaukšanas
kārt bu un noteiktu ar autotransporta izmantošanu saist to l gumu
slēgšanas kārt bu..
Ar saistošiem noteikumiem:
1. noteikts, ka no 01.07.2016. tiek apvienotas pašvald bas
iestādes: Lielvārdes mūzikas skola un Jumpravas mūzikas un
mākslas skola, un izveidota jauna pašvald bas iestāde Lielvārdes mūzikas un mākslas skola;
2. tiek iekļauti ar Lielvārdes novada domes lēmumiem izdar tie
groz jumi: izslēgta pašvald bas dal ba biedr bā „Daugavas
Savien ba” un no domes pastāv go komisiju saraksta sv trota
Lielvārdes pilsētas teritorijas zemes komisija;
3. noteikts, ka domes priekšsēdētājam ir ties bas normat vo aktu
pārkāpuma gad jumā atstādināt no amata pienākumu pild šanas
domes ieceltās amatpersonas, izdodot r kojumu, pieņemt lēmumu
par pašvald bas kustamās mantas atsavināšanu, ja kustamās
mantas atlikus bilances vērt ba pēc grāmatved bas uzskaites
datiem ir mazāka par 700 euro;
4. likvidēts pašvald bas izpilddirektora amats un precizēti,
papildināti izpilddirektora pienākumi;
5. precizēti noteikumi par pirmā paraksta ties gajām
amatpersonām pašvald bā;
5. noteikts, ka atsevišķos gad jumos ar domes priekšsēdētāja
r kojumu var tikt noteikts cits kārtējās domes sēdes laiks;
6. precizēta pašvald bas Administrācijas struktūra, tai skaitā l
noteikts, ka sakarā ar kultūras iestāžu reorganizāciju
Administrācijas sastāvā amats „kultūras darba vad tājs” tiek
aizstāts ar amatu „Lielvārdes novada kultūras centra direktors”;
7. izslēgts noteikums, ka pašvald bas izpilddirektoram ir
pienākums saskaņot ar Domes priekšsēdētāju parakst šanai
sagatavotos saimnieciskos l gumus;
6. Precizēti noteikumi attiec bā uz autotransporta pirkuma,
nomas un kompensācijas l gumu slēgšanu.

3. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
pašvald bas budžetu
4. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarb bas vidi
pašvald bas teritorijā
5. Informācija par
administrat vajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz pašvald bas budžetu.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarb bas vidi neietekmēs.

Saistošie noteikumi nerad s jaunas administrat vās procedūras.
Saistošo noteikumu projekts normat vajos aktos noteiktajā
kārt bā un termiņā publicēts pašvald bas t mekļa vietnē
www.lielvarde.lv

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis
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