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Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2016
Sējas novadā, 2016.gada 19.janvārī (Prot.Nr. 1.p. 2§. 2.4./1.4.)

Grozījumi Sējas novada domes 2009.gada 18.augusta
saistošajos noteikumos Nr.13/2009 „Sējas novada
pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
1. Izdarīt Sējas novada domes 2009.gada 18.augusta saistošajos noteikumos
Nr.13/2009 „Sējas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1.

Izslēgt I nodaļas 6.punkta 6.2.apakšpunktu.

1.2.

Papildināt I nodaļas 6.punktu ar 6.12.apakšpunktu, šādā redakcijā:
“6.12.Pierīgas izglītības sporta un kultūras pārvalde.”.

1.3.

Izslēgt I nodaļas 7.punkta 7.3.apakšpunktu.

1.4.

Papildināt I nodaļas 7.punktu ar 7.6.un 7.7.apakšpunktiem, šādā redakcijā:
“7.6. biedrībā “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”;
7.7. biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”.”

1.5.

Izslēgt I nodaļas 9.punkta 9.1.apakšpunkta 9.1.5.apakšpunkta apakšpunktu.

1.6.

Papildināt
I nodaļas
9.punkta 9.1.apakšpunktu
9.1.7.apakšpunkta apakšpunktu, šādā redakcijā:

ar

“9.1.6. Medību koordinācijas komisiju;
9.1.7. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju.”.
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9.1.6.un

1.7.

Svītrot III nodaļas 19.punkta 19.1. apakšpunktā tekstu „pašvaldības
aģentūras”.

1.8.

Svītrot III nodaļas 19.punkta 19.2. apakšpunktā un 20.punktā tekstu „un
pašvaldības aģentūras”.

1.9.

Izteikt IV nodaļas 37.punktu šādā redakcijā:
„37. Novada Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma
parakstīt darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un
citus saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros par piegādēm,
pakalpojumiem un būvdarbiem pamatojoties uz Iepirkumu komisijas
lēmumu.”.

1.10. Papildināt VI nodaļu ar 43.punktu šādā redakcijā:
“43. Domes priekšsēdētājam ir deleģētas tiesības pieņemt lēmumus par
noteiktajā laikā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļu un nokavējuma
naudu piedziņu bezstrīda kārtībā, ja zvērināts tiesu izpildītājs uz attiecīgo
nekustamo īpašumu ir vērsis piedziņu.”
1.11.

Izteikt VI nodaļas 76.punktu šādā redakcijā:
“76. Novada Domes saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc
parakstīšanas nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai
izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas
saistošos noteikumus publicē saskaņā ar Sējas novada domes 22.12.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2015 “Par Sējas novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu”, kuri nosaka, ka Sējas novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir laikraksts „Sējas novada ziņas” un
Sējas novada domes mājas lapa internetā www.seja.lv.”

1.12. Papildināt VI nodaļu ar 78.punktu, šādā redakcijā:
“Novada Domes sēdes gaitu protokolē. Novada Domes sēdes ieraksta
audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā.”
1.13. Izslēgt VII nodaļas 85.punkta 85.4.apakšpunktu.

Domes priekšsēdētājs

/G.Liepiņš/
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 3/2016
„Grozījumi Sējas novada domes 2009.gada 18.augusta saistošajos
noteikumos Nr.13/2009 „Sējas novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
24.panta pirmajai daļai pašvaldības
nolikums ir saistošie noteikumi, kas
nosaka
pašvaldības
pārvaldes
organizāciju,
lēmumu
pieņemšanas
kārtību,
iedzīvotāju
tiesības
un
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības
darba
organizācijas
jautājumus.
Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības
izpildvaras struktūra, mainot nolikuma
pielikumā esošā struktūrshēmu.
2.
Projekta
nepieciešamības Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības
pamatojums
izpildvaras struktūra un nolikuma
pielikumā esošā struktūrshēma.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu projekta īstenošanas
ietekmi uz pašvaldības budžetu
nodrošināšanai
nav
nepieciešami
grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda
ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.
Informācija
par Līdzšinējās administratīvās procedūras
administratīvajām procedūrām
netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo
noteikumu
izstrādē
nav
privātpersonām
nepieciešama
konsultēšanās
ar
privātpersonām, jo tie neierobežo
sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Liepiņš
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