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Par izmaiņām Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrā
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kas cita starpā
nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu
pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību
un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, kas cita starpā nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 15.pantu, kas nosaka pašvaldības autonomās
funkcijas, 21.panta pirmās daļas 8. un 9.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt, tikai dome var izveidot, reorganizēt un
likvidēt pašvaldības iestādes, iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, Valmieras pilsētas
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošajiem noteikumiem Nr.159 „Valmieras pilsētas
pašvaldības nolikums”, kas apstiprināts ar Pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu Nr.224
(protokols Nr.9, 2.§), Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.–2030.gadam un
Valmieras pilsētas attīstības programmu 2015.–2020.gadam, Pašvaldības struktūrvienības
“Audita, personāla un kvalitātes vadības nodaļa” iekšējās auditores 20.08.2020. ziņojumu,
Pašvaldības izpilddirektores Evijas Voitkānes 26.08.2020. iesniegumu, kas reģistrēts Pašvaldībā
ar Nr.2.2.1.9/20/318, ar mērķi nodrošināt pašvaldības darbības pilnveidošanu un pārvaldes
efektīvāku organizēšanu, sekmīgi koordinēt pašvaldības iestāžu darbu, balstoties uz labas
pārvaldības principu, veikt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba optimizāciju, uzlabot
uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijā, nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu,
uzlabot un pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

noteikt, ka Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks īsteno Pašvaldības
iestādes „Attīstības pārvalde” vadītāja kompetenci;
veikt Pašvaldības iestādē „Attīstības pārvalde” šādas izmaiņas:
- izveidot struktūrvienību „Kapitāla pārvaldības nodaļa” ar trijām amata vienībām, kurai
nodot daļu struktūrvienības „Attīstības nodaļa” tiesības un saistības;
lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī;
Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” vadītajam nodrošināt / veikt jaunu Pašvaldības
iestādes “Attīstības pārvalde”, tās struktūrvienību nolikumu vai to grozījumu izstrādi un
iesniegšanu Pašvaldības domē apstiprināšanai līdz 2020.gada 29.oktobrim;
Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” vadītajam nodrošināt / veikt Pašvaldības iestādes
“Attīstības pārvalde”, tās attiecīgo struktūrvienību darbinieku amata aprakstu sagatavošanu
atbilstoši jaunajiem iestāžu / struktūrvienību nolikumiem līdz 2020.gada 29.oktobrim;
uzdot Pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības
“Juridiskā nodaļa” vadītajam sadarbībā ar Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” vadītāju

nodrošināt citu iekšējo normatīvo aktu un dokumentu, to grozījumu sagatavošanu līdz
2020.gada 31.decembrim.
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