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APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 25.07.2013. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10/2013
„GROZĪJUMI APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 28.06.2013. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.9/2013
„APES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
1.
Izdarīt šādus grozījumus Apes novada pašvaldības domes 28.06.2013. saistošajos
noteikumos Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums”, (prot. Nr.11, 1.p. ),
1.1. Izteikt 6. punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
„6. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no
pašvaldības deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas:
6.1. finanšu un tautsaimniecības komiteju deviņu locekļu sastāvā;
6.2. sociālo jautājumu komiteju četru locekļu sastāvā;
6.3. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju četru locekļu sastāvā.”
1.2. Izteikt 27.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
„27.11. koordinē komisiju un darba grupu darbību, saskaņā ar domes komisiju
un darba grupu priekšsēdētāju priekšlikumiem nosaka komisiju un darba grupu
sēžu norises vietu un laiku”.
1.3. Papildināt 27.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
„27.14. koordinē novada izglītības, sociālos, veselības aprūpes pieejamības,
kultūras, izglītības, sporta un veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanas
jautājumus;
27.15. kontrolē Apes novada domes iestāžu un struktūrvienību finansiālo un
saimniecisko darbību un
vietnieka kompetences jomā esošo novada
pašvaldības izglītības iestāžu darbu, sociālās aprūpes iestāžu un Sociālā
dienesta darbu un kultūras, sporta iestāžu un struktūrvienību darbu kopumā;
27.16. kontrolē Apes novada pagastu pārvalžu finansiālo, saimniecisko un
organizatorisko darbību;
27.17. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot pašvaldības
pārvaldes struktūrvienības, savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot
Administrācijas, iestāžu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas
iedzīvotājus.”

1.4. Svītrot 35.punktu.
1.5. Svītrot 130.punkta pēdējo teikumu: „Personai ir pienākums pamatot informācijas
iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem”.
1.6. Svītrot 148.punktu.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk –likums) 24. panta pirmā
nepieciešamības
daļa noteic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk –nolikums) ir
pamatojums
saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības
un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
organizācijas jautājumus, grozījumi, jeb pieņemtie saistošie
noteikumi pieņemti pamatojoties uz :
1.1.1.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2013.gada 10.jūlija vēstulē Nr. 18-6/6280 izteiktajiem
iebildumiem lai novērstu nepilnības Apes novada pašvaldības
2013.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9/2013 „Apes
novada pašvaldības nolikums”
1.1.2. Apes novada deputātu priekšlikumu par domes priekšsēdētāja
vietnieka pienākumu un funkciju precizēšanu un to apjoma
palielināšanu.
2. Īss projekta satura
2.1.Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir:
izklāsts
2.1.1. precizēt kārtību kāda darba tiesiskās attiecības tiek dibinātās
un izbeigtas ar domes izpilddirektoru;
2.1.2. precizēt saistošo noteikumu spēkā stāšanās kārtību;
2.1.3. paplašina domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas un
veicamos pienākumus.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu;
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci;

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

4.1. sabiedrības grupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas
iedzīvotāji,
pašvaldības
administrācija
un
ievēlētās
amatpersonas;
4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.
5.1. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras
un nemaina personu veicamās darbības līdzšinējo kārtību, bet
precizē to;
6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā priekšlikumu
iesniedzējiem - deputātiem ir notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem un domes darbiniekiem. Pēc saistošo
noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
izskatīšanas domes komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājas lapā internetā www.apesnovads.lv,
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