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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 

2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.93. (prot.Nr.7,25.§.) 
 

Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 25.aprīļa 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 

Grozījumi Dundagas novada domes  

2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

Dundagas novada pašvaldības nolikums 

2013.gada 25.aprīlī 

  Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

„Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā: 

 

““13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem izveido: 

 

13.1.  Komisijas: 

13.1.1. Administratīvā komisija; 

13.1.2. Iepirkumu komisija; 

13.1.3. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija; 

13.1.4. Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

13.1.5. Ētikas komisija; 

13.1.6. Sporta komisija; 

13.1.7. Materiālo vērtību norakstīšanas komisija; 

13.1.8. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija; 

13.1.9. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

13.1.10. Vēlēšanu komisija; 

13.1.11. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija. 

 

13.2. Kolkas ciema valdi; 

13.3. Pašvaldībai ir pārstāvniecība apvienotajā Dundagas, Rojas un Talsu Civilās 

aizsardzības komisijā, kuru realizē domes priekšsēdētājs.” 

 

2.  Svītrot 2.pielikumu. 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētāja L.Pavlovska 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2013.gada 25.aprīļa 

 saistošajiem noteikumiem Nr.8 

Grozījumi Dundagas novada domes  

2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

 Dundagas novada pašvaldības nolikums 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos tiek papildināts komisiju saraksts un tiek svītrots 2.pielikums. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

 

Dundagas novada dome 2013.gada 28.martā pieņēma lēmumu Nr.64 "Par nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisijas nolikumu". Ar minēto lēmumu 

pašvaldībā izveidota jauna komisija. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izdarāmi grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 

22.decembra  saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”, lai 

minētajos saistošajos noteikumos tiktu norādīts, ka pašvaldībā ir minētā komisija. 

Saistošo noteikumu 2.pielikums nav obligāta prasība un tāpēc tas tiek svītrots. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Nemainās. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Nemainās. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Nemainās. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja L.Pavlovska 

 


