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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2019.gada 12.decembra sēdes
lēmumu Nr. 25 (protokols Nr. 28)
Saistošie noteikumi Nr.27/2019

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.12/2014 „Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes
centrs” nolikums”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 16.panta otro daļu

1. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.12/2014 „Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums” šādus
grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumu 12.punktu ar 12.13.apakšpuktu šādā redakcijā: “12.13. katru gadu
līdz 31.janvārim, bet ne vēlāk kā līdz Aģentūras nākamā gada budžeta apstiprināšanai
Domē, sniedz Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un iepriekšējā
gada darba plāna izpildi, pārskatu noformējot atbilstoši šo noteikumu pielikumam.”;
1.2. Svītrot noteikumu IV. nodaļu;
1.3. Aizstāt noteikumu V. nodaļas nosaukumā vārdus “Atbildīgās amatpersonas kompetence
Aģentūras darbības pārraudzībā” ar vārdiem “Aģentūras darbības pārraudzība”;
1.4. Izteikt noteikumu 19.punktu šādā redakcijā: “19. Aģentūra nodota Ķekavas novada
pašvaldības izpilddirektora vai viņa nozīmētas personas pārraudzībā.”
1.5. Izteikt noteikumu 20.punktu šādā redakcijā: “20. Atbildīgā amatpersona uzrauga
Aģentūras darbu un informē Domi par Aģentūras darbības jautājumiem.”;
1.6. Svītrot noteikumu 21. un 22.punktu;
1.7. Papildināt noteikumus ar pielikumu “Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un
.
. gada darba plāna izpildes pārskats” (pielikums).
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ķekavas novada
pašvaldības bezmaksas informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”.

Pielikumā: Ķekavas novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/2014
„Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums” pielikums “Aģentūras
vidēja termiņa darbības stratēģijas un
. gada darba plāna izpildes pārskats”.
Domes priekšsēdētājas 1.vietnieks:

(PARAKSTS*)

A.Ceļmalnieks

Pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.12/2014
„Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums”
Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un
izpildes pārskats
1. Stratēģijas
mērķis
Nr.p.k.

Pasākums

. gada darba plāna

Norāda Pašvaldības vai Aģentūras attīstības plānošanas dokumentos minētos
rīcības virzienus mērķa sasniegšanai vai izvirza jaunus
Darbības
rezultāts

Rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
persona

Izpildes
termiņš
(ar
precizitāti
līdz
gadam)

Izpilde
pārskata
gadā

Uzdevuma
izpildei
piešķirtais
finansējums
pārskata
gadā

Uzdevuma
izpildei
izlietotais
finansējums
pārskata
gadā

Darbības uzdevums
Pasākums
Pasākums
Pasākums
…
Darbības uzdevums
Pasākums
…
2. Stratēģijas
Norāda Pašvaldības vai Aģentūras attīstības plānošanas dokumentos minētos
mērķis
rīcības virzienus mērķa sasniegšanai vai izvirza jaunus
Nr.p.k.

Pasākums

Darbības
rezultāts

Rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
persona

Izpildes
termiņš
(ar
precizitāti
līdz
gadam)

Izpilde
pārskata
gadā

Uzdevuma
izpildei
piešķirtais
finansējums
pārskata
gadā

Uzdevuma
izpildei
izlietotais
finansējums
pārskata
gadā

Darbības uzdevums
Pasākums
…
Domes priekšsēdētājas 1.vietnieks:

(PARAKSTS*)

A.Ceļmalnieks
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2019
“Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.12/2014 „Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” nolikums””
Paskaidrojuma raksta
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 un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām

Norādāmā informācija
1.1. aģentūras nolikuma nosacījumi dublē Publisko aģentūru
likuma 20.pantā noteikto, kas ir pretrunā ar Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 3.2.apakšpunktu, kā arī
domes kompetencē ir noteikta aģentūras direktora amatalgas
noteikšana, lai gan dome, apstiprinot Ķekavas novada
pašvaldības nolikumu “Ķekavas novada pašvaldības
darbinieku atlīdzības nolikums”, ir noteikusi citu kārtību, līdz
ar ko šāda domes kompetence ir jāsvītro no aģentūras
nolikuma, turklāt, Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūras nolikumā domei šāda kompetence nav noteikta;
1.2. Publisko aģentūru likuma 21.panta pirmās daļas 3.punktā
ir noteikts, ka aģentūras direktoram ir jāsniedz pašvaldības
domei vai tās pilnvarotajai personai pārskatu par vidēja
termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna
izpildi. Aģentūras nolikumā nav noteikts kam tieši – domei
vai atbildīgajai personai, aģentūras direktoram ir jāsniedz
pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā
gada darba plāna izpildi. Ņemot vērā to, ka dome novērtē
aģentūru darbības rezultātus, minētos pārskatus būtu jāsniedz
domei, līdz ar ko nolikumu ir nepieciešams papildināt ar
atbilstošu nosacījumu un vienotu formu pārskatam;
1.3. katras Ķekavas novada pašvaldības aģentūras nolikumā
ir noteikti atšķirīgi nosacījumi attiecībā uz domes iecelto
atbildīgo amatpersonu, tās pilnvarām un uzdevumiem, kas
praksē rada nevienlīdzīgas situācijas līdzvērtīgos gadījumos,
līdz ar ko ir nepieciešams šos nosacījumus vienādot.
Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi precizē
aģentūras direktora un atbildīgās amatpersonas pienākumus.
Plānotais projekts neietekmē pašvaldības budžetu.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā nav plānota.

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldības iestāde
“Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība””.
Jautājums skatīts Ķekavas novada domes Finanšu komitejas
2019.gada 5.decembra sēdē.

Domes priekšsēdētājas 1.vietnieks:

(PARAKSTS*)

A.Ceļmalnieks

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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