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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2021.gada 11.janvāra lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2021
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 

2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada
pašvaldības nolikums” ”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt  Ozolnieku  novada  domes  2009.gada  13.oktobra  saistošajos  noteikumos  Nr.27/2009
„Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”  (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Nolikumu ar 24.1   punktu šādā redakcijā:
“24.1 Pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki:

24.11. izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos, kura pakļautībā ir šī nolikuma
6.3. un 6.4.punktā minētās struktūrvienības;

24.12. izpilddirektora vietnieks juridiskajos jautājumos, kura pakļautībā ir šī nolikuma
6.1.apakšpunktā minētā struktūrvienība, pašvaldības jurists un iepirkumu speciālists. ”

2. Izteikt Nolikuma 59. punktu šādā redakcijā:
“59.  Domes kārtējās  sēdes sasauc domes priekšsēdētājs,  par  domes sēdes laiku un vietu
paziņojot domes deputātiem ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš. Kārtējās domes sēdes darba
kārtība tiek paziņota saskaņā ar šī nolikuma 48.punktu.”
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Saistošo noteikumu Nr.1/2021 
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”

paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā pašvaldības administrācijas darba apjomu
jomās, kas skar  teritorijas attīstības plānošanu, kā arī
pašvaldības  darba  juridisko  nodrošinājumu  un,  lai
paaugstinātu pašvaldības izpildvaras darba efektivitāti,
ir  nepieciešami  augsti  kvalificēti  darbinieki,  kas  var
nodrošināt  efektīvu  darbu  organizāciju  attiecīgajās
jomās.
Lai domes priekšsēdētājam nodrošinātu iespēju brīvāk
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lemt par jautājumu virzību uz izskatīšanu domes sēdēs,
nepieciešams precizēt domes sēžu sasaukšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar  grozījumiem  nolikumā  tiek  noteikts,  ka
izpilddirektoram ir divi vietnieki,  kuri ir atbildīgi par
attīstības un juridiskajiem jautājumiem pašvaldībā.
Ar  grozījumiem  nolikumā  tiek  noteikts,  ka  domes
kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, par domes
sēdes  laiku  un  vietu  paziņojot  domes  deputātiem ne
vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas rezultātā 
pašvaldībai palielināsies izdevumi jaunveidojamo 
amatu atlīdzības nodrošināšanai 12992 EUR apmērā. 

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms 
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