LIELVĀRDES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2018.gada 29.augustā

Nr.23
(protokols Nr.13, 4.punkts)

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. papildināt aiz vārda “iestādes” ar vārdiem “un neatkarīgu institūciju”;
1.2. svītrot 7.14.apakšpunktu;
1.3. svītrot 7.17.apakšpunktu;
1.4. papildināt ar 7.29. un 7.30.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.29. Jumpravas pamatskola;
7.30. iekšējais auditors – neatkarīga institūcija.”.
2. Papildināt 15.5.apakšpunktu aiz vārda “piederošo” ar vārdiem “dzīvošanai derīgo”.
3. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
“19. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja amats ir algots.
Domes priekšsēdētāja atlīdzību nosaka dome”.
4. 20.punktā:
4.1. izteikt 20.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“20.4. ir tiesīgs atsevišķu vai īslaicīgu uzdevumu veikšanai izveidot no domes
deputātiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem un pašvaldības iedzīvotājiem komisijas
vai darba grupas”;
4.2. papildināt ar 20.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“20.6.1 izdod un paraksta rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāja vietnieku un
domes deputātiem, par izdotajiem rīkojumiem informējot domi tuvākajā domes sēdē.”;
4.3. papildināt 20.12.apakšpunktu aiz vārda “pašvaldības” ar vārdiem “Administrācijas
darbiniekiem”;
4.4. svītrot 20.26. un 20.27.apakšpunktu.
5. Papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
“20.1 Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir
algots. Domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzību nosaka dome.”.
6. Papildināt ar 21.14.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“21.14. izdod un paraksta rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāju un domes
priekšsēdētāja prombūtnes laikā - attiecībā uz domes deputātiem, par izdotajiem
rīkojumiem informējot domi tuvākajā domes sēdē.”.

7. 22.punktā:
7.1. svītrot 22.27.apakšpunktu;
7.2. svītrot 22.35.apakšpunktu.
8. Svītrot 28.punktā vārdus “izpilddirektora vietnieks vai viņa prombūtnes laikā”.
9. 34.punktā:
9.1. papildināt aiz vārda “no” ar vārdu “struktūrvienībām”;
9.2. svītrot 34.6.apakšpunktu.
10. Svītrot 52.punktā vārdu “sagatavotie”.
11. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:
“65. Pastāvīgo komiteju sēdēs izskatāmie lēmumu projekti ir ierobežotas pieejamības
informācija, kas nav izsniedzama un publiskojama.”.
12. Izteikt 75.1 punktu šādā redakcijā:
“75.1 Komisiju un darba grupu rakstiski sagatavotie sēžu protokoli, tajā skaitā ar tiem
saistītie speciālistu viedokļi, ieteikumi, atzinumi u.tml. ir ierobežotas pieejamības
informācija, kas nav izsniedzama un publiskojama.”.
13. Papildināt ar 75.2 punktu un izteikt šādā redakcijā:
“75.2 Pastāvīgo komiteju sēžu protokoli, izņemot ar tiem saistītie iesniegtie lēmumu
projekti, speciālistu viedokļi, ieteikumi, atzinumi u.tml., kas ir protokolu pielikumi, piecu
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas ir publiskojami pašvaldības mājas lapā
www.lielvarde.lv, ievērojot personas datu aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu, tai
skaitā Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes
likuma un Informācijas atklātības likuma (turpmāk – datu aizsardzības regula) prasības.”.
14. Svītrot 83.punktu.
15. Izteikt 125.punktu šādā redakcijā:
“125.
Ja dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu
likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo
aktu domes priekšsēdētājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas” vai pašvaldības tīmekļa
vietnē www.lielvarde.lv, ievērojot datu aizsardzības regulas prasības.”.
16. Papildināt 127.punktu aiz vārda “atbilstoši” ar vārdiem “datu aizsardzības regulas”.
17. Papildināt 129.6.apakšpunku “pirms vārda “darba” ar vārdiem “pamatojoties uz domes
lēmumu”.
18. Papildināt 130.1.apakšpunktu aiz vārda “darbiniekiem” ar vārdiem “pamatojoties uz
domes lēmumu – darba līgumus ar”.
19. Svītrot 175.punktu.

2

20. Izteikt 1.pielikumu un 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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