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LATVIJAS REPUBLIKA 
DUNDAGAS NOVADS 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
_____________________________________________________________________

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 
APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 
24.08. 2011. lēmumu Nr. 229 (prot.Nr.13.,16.§.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

Saistošie noteikumi Nr.13 
Grozījumi Dundagas novada domes  

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

Dundagas novada Dundagas pagastā 
 

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 13.punktu šādā redakcijā: 
 
“13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 
iedzīvotājiem ir 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. 
 
13.2. Kolkas ciema valdi; 
13.3. Pašvaldībai ir pārstāvniecība apvienotajā Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu 

Civilās aizsardzības komisijā, kuru realizē domes priekšsēdētājs.” 
 
2. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā: 
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“62. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 13.00. Par 

ārkārtas sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību deputāti tiek informēti publiski vai 

telefoniski ne vēlāk kā 3 stundas pirms sēdes.” 

 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2011.gada 24.augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr.13 
Grozījumi Dundagas novada domes  

2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

“Dundagas novada pašvaldības nolikums” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka Dundagas novada pašvaldībā vairs nedarbojas 
Politiski represēto statusa noteikšanas komisija. 

 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka Dundagas novada pašvaldībā izveido Sporta 
jautājumu komisiju. 
 
Saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka turpmāk domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 
ceturtajā ceturtdienā plkst. 9.00. 
 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
2011.gada 31.marta likuma “Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa 
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”” 11.pants nosaka, ka politiski 
represētās personas statusu piešķir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona. 
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlij ā. Ar minēto tiesību normu tiek noteikts, ka politiski 
represētās personas statusu vairs nenosaka pašvaldības, līdz ar to izbeidzama Dundagas 
novada pašvaldības Politiski represēto statusa noteikšanas komisijas darbība. 

 
Dundagas novadā līdz šim nepietiekami veicinātas sporta aktivitātes, tāpēc izveidojama 
Dundagas novada pašvaldības Sporta komisija, kas nodarbosies ar sporta aktivitāšu 
veicināšanu novadā. 
 
Mēneša ceturtajās trešdienās salīdzinoši bieži tiek rīkoti pašvaldības darbībai būtiski 
pasākumi Latvijas Pašvaldību savienībā, Kurzemes plānošanas reģionā un citās institūcijās. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka mēneša ceturtās ceturtdienās novērots daudz mazāks 
pašvaldības darbībai būtisks pasākumu skaits, lietderīgi būtu noteikt, ka domes kārtējās sēdes 
notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst. 9.00. 

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 priv ātpersonām 
Nav notikušas. 
 
Domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 


