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Rundāles novada domes 2018.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.9
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles
novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu
Izdarīt Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 “Rundāles
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.

grozīt Noteikumu 5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“5. Rundāles novada Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko
un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības iestāde „Rundāles novada dome”
(turpmāk – administrācija), kas, saskaņā ar struktūrshēmu (1.pielikums), sastāv no:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Svitenes pagasta pārvaldes;
Viesturu pagasta pārvaldes;
Finanšu un investīciju nodaļas;
Juridiskās nodaļas;
Attīstības nodaļas
Kancelejas;
Kultūras nodaļas;
Sporta nodaļas;
Komunālo pakalpojumu dienesta;
Sabiedrisko attiecību speciālista;
Pašvaldības policijas.”.

2.

aizstāt Noteikumu 5.punktā norādīto struktūrshēmu (Pielikums Nr.1) saskaņā ar
pielikumā pievienoto struktūrshēmu.

3.

grozīt Noteikumu 13.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“13. Domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa
prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un
nolikumā paredzētajos gadījumos.”.

4.

Grozījumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Pielikums Nr.1 - Struktūrshēma
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles
novada pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt izmaiņas pašvaldības
struktūrā, lai uzlabotu pašvaldības pārvaldes struktūru un darba
organizāciju, kā arī padarītu to efektīvāku un pēc iespējas atbilstošu
vietējo iedzīvotāju interesēm, līdz ar to nepieciešamas izmaiņas
pašvaldības nolikumā. Grozījumi izstrādāti, par pamatu izmantojot
spēkā esošo pašvaldības nolikumu, kurā veikti attiecīgi papildinājumi
un grozījumi, ar mērķi uzlabot pašvaldības darbu, kā arī piedāvājot
izveidot tādu pārvaldes struktūru, kas ir atbilstoša jaunievēlētas novada
domes redzējumam par efektīvu un iedzīvotāju priekšā atbildīgu
pašvaldības administrācijas un pārvaldes darba organizāciju. Būtiskākās
izmaiņas pašvaldības darba organizācijā saistītas ar pašvaldības
atsevišķu struktūrvienību apvienošanu un darbinieku padotības maiņu.
Noteikumi nosaka, ka tiek izveidota Attīstības nodaļa, kuras padotībā
būs projektu speciālists, uzņēmējdarbības un tūrisma speciālists,
speciālists izglītības un IT jautājumos. Līdz ar to turpmāk kā atsevišķa
struktūrvienība vairs nebūs Uzņēmējdarbības un kompetenču centrs.
Nav

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
sabiedrību un
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Rundāles novada domes sēdē un
publicēti Rundāles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Rundāles novada ziņas”, kā arī ievietoti Rundāles novada domes
mājas lapā internetā: www.rundale.lv

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
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