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Ropažu novadā

APSTIPRINĀTI
Ropažu novada domes sēdē
2010.gada 26.maijā
lēmums Prot Nr.5,&45

Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12

„Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības
2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr. 27
„ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām" 24.pantu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Izdarīt šādus grozījumus Ropažu novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Ropažu novada
domes 2009.gada 23.septembra lēmumu Nr.43.§, prot. Nr.11) :
1. Papildināt noteikumu 9.punktu ar 9.12. apakšpunktu:
9.12. Komunālo un apsaimniekošanas jautājumu komisija.
2. Saistošo noteikumu 15.punktā vārdus „priekšsēdētāja vietnieku” aizstāt ar vārdiem
„priekšsēdētāja divus vietniekus”.
3. Saistošo noteikumu 16.punktā vārdus „Domes priekšsēdētājs” aizstāt ar vārdiem
„Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks”:
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
16. Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks - sadarbības veicināšanai un koordinācijai ar
privātuzņēmējiem; Valsts un citu pašvaldību uzņēmumiem; ES struktūrfondu administrētājiem)
16.1.1 Pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa un pirmā vietnieka prombūtnes
laikā, vai viņa uzdevumā /ar paraksta tiesībām/, kā arī pilda citus pienākumus
likumā paredzētajos gadījumos;
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16.1. Veicina un koordinē ekonomiskos un uzņēmējdarbības jautājumus, un sadarbību
ar Valsts un ES struktūrfondu institūcijām
3
16.1. veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.
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5. Saistošo noteikumu 20.punktā vārdus „priekšsēdētāja vietnieks” aizstāt ar vārdiem
„priekšsēdētāja divi vietnieki”.

6. Saistošo noteikumu 46.punktā vārdus „tie tiek nosūti elektroniski uz deputātu
norādītajām e-pasta adresēm” aizstāt ar vārdiem „tie tiek izvietoti interneta vietnē,
kura paredzēta domes deputātu lietošanai”.
7. Saistošo noteikumu 69.punktā vārdu „vietnieks” aizstāt ar vārdiem „vietnieki”.
8. Saistošo noteikumu 89. punktā vārdus „Ropažu novada domes” aizstāt ar vārdiem
„Ropažu novada pašvaldības”.
9. Saistošo noteikumu 90.punktā vārdus „priekšsēdētāja vietniekam” aizstāt ar vārdiem
„priekšsēdētāja vietniekiem”.
10. Saistošo noteikumu 110.punktā vārdus „domes priekšsēdētāja vietnieks” aizstāt ar
vārdiem „domes priekšsēdētāja divi vietnieki”.
11. Papildināt noteikumus ar 120.¹.punktu:
120¹. Arhīva zīmogu lieto uz dokumentu kopijām, izrakstiem, ko parakstījis arhīvists.
12. Papildināt noteikumus ar 120².punktu
120². Personāllietvedības zīmogu uzspiež uz dokumentu kopijām, izrakstiem, ko ievieto
personas lietās un parakstījis personāllietvedis.
13. Apstiprināt Pielikumu Nr. 1 jaunā redakcijā.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Antons Cibuļskis
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