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2018. gada 16.martā

Saistošie noteikumi Nr. 4

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9
„Pļaviņu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu
Izdarīt šādus grozījumus Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā saistošie
noteikumi):
1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: “Pašvaldības izpildinstitūcija nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko, tehnisko apkalpošanu un sastāv no šādām
struktūrvienībām un darbiniekiem:
5.1. Administrācija:
5.1.1. Centralizētās grāmatvedības nodaļa;
5.1.2. Teritoriju attīstības nodaļa;
5.1.3. Īpašumu nodaļa;
5.1.4. Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa;
5.1.5. speciālisti un darbinieki, kas nav iekļauti nodaļu sastāvā saskaņā ar apstiprināto
amata vienību sarakstu;
5.2. Struktūrvienības:
5.2.1. Pašvaldības policija;
5.2.2. Sociālās aprūpes centrs „Pļaviņas”;
5.2.3. Pļaviņu novada kultūras centrs;
5.2.4. Tūrisma informācijas centrs;
5.2.5. Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs “Pepija”;
5.2.6. Jauniešu iniciatīvu centrs „Ideja”;
5.2.7. Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm: Klintaines pagasta bibliotēka, Aiviekstes
pagasta bibliotēka, Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktā pagasta bibliotēka, Gostiņu bibliotēka,
Pļaviņu novada bērnu bibliotēka;
5.2.8. Pļaviņu novada zaļais tirgus;
5.2.9. Sporta zāle „Pļaviņu trenažieru zāle”;
5.2.10. Slēpošanas, biatlona sporta bāze „Jankas - Jaujas”;

5.2.11. Sociālā māja;
5.3. Pļaviņu novada pagasta pārvaldes:
5.3.1. Klintaines pagasta pārvalde;
5.3.2. Vietalvas pagasta pārvalde;
5.3.3. Aiviekstes pagasta pārvalde;
5.4. Izglītības iestādes:
5.4.1. Pļaviņu novada ģimnāzija ar filiāli Odziena,
5.4.2. Pļaviņu mūzikas skola,
5.4.3. Pļaviņu mākslas skola;
5.4.4.Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”,
„Rūķītis”, „Zīļuks ”.”
2. 10.9.punktu izteikt šādā redakcijā: Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija piecu
cilvēku sastāvā;
3. Papildināt 10.punktu ar 10.13.apakšpunktu šādā redakcijā: “Jēkabpils sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisija.”
4. Papildināt ar 13.1punktu šādā redakcijā: “Pļaviņu novada domes struktūru nosaka
dome, ievērojot labas pārvaldības principus. (pielikums Nr.1).”
5. II sadaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA,
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS”
6. Papildināt 16.punktu ar 16.7. apakšpunktu šādā redakcijā: “paraksta līgumus un
citus juridiskos dokumentus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai uzdevumā.
7. 50.punktu izteikt šādā redakcijā: “Pašvaldības izpilddirektors pašvaldības vārdā
slēdz līgumus piegādēm un pakalpojumiem ar līgumcenu līdz 10 000 EUR bez PVN un
būvdarbiem līdz 20 000 EUR bez PVN. Kārtība kādā slēdzams līgums tiek noteikta ar domes
priekšsēdētāja atsevišķu rīkojumu.”
8. Papildināt ar 50.1 punktu šādā redakcijā: “Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības
vadītājs pašvaldības vārdā ir tiesīgs slēgt līgumus piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem
līdz 4000 EUR bez PVN. Kārtība kādā slēdzams līgums tiek noteikta ar domes priekšsēdētāja
atsevišķu rīkojumu.”
9. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā: “Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo
jautājumu tiek dotas līdz 7 minūtēm ziņojumam. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku
var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.
10. Svītrot 77.punktu.
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Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksts Nr. 4
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksts
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Konsultācijas

Pļaviņu novada domes sēdē 2013.gada 27.jūnijā apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums”. Grozījumi
nepieciešami, lai precizētu administrācijas struktūru, struktūrvienības,
komisijas, precizētu līgumu slēgšanas tiesības, noteiktu domes
priekšsēdētāja vietniekam tiesības parakstīt līgumus un citus juridiskos
dokumentus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai uzdevumā,
svītrotu punktu, kas ierobežo uzstāšanās laiku debatēs.
Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Grozījumi Pļaviņu novada domes
2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pļaviņu novada
pašvaldības nolikums”” domes nolikumā II sadaļas nosaukums
izteikts citā redakcijā, noteiktas administrācijas nodaļas, precizēta
struktūrvienība, nolikums papildināts ar Jēkabpils sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisiju, noteiktas līgumu slēgšanas tiesības
pašvaldības izpilddirektoram (piegādēm un pakalpojumiem
ar
līgumcenu līdz 10 000 EUR bez PVN un būvdarbiem līdz 20 000 EUR
bez PVN), noteiktas līgumu slēgšanas tiesības pašvaldības iestādes vai
struktūrvienības vadītājiem (piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem
līdz 4000 EUR bez PVN).
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Nav ietekmes.

Nav ietekmes.

Nav ietekmes.
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