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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.
2.

Izslēgt 5.11.punktu.
Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās
pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi:
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.
13.1.6.
13.1.7.
13.1.8.
13.1.9.
13.1.10.

Komisijas:
Administratīvā komisija;
Iepirkumu komisija;
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija;
Pedagoģiski medicīniskā komisija;
Ētikas komisija;
Politiski represēto statusa noteikšanas komisija;
Materiālo vērtību norakstīšanas komisija;
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija;
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;
Vēlēšanu komisija.

13.2.
13.3.

Kolkas ciema valdi;
Pašvaldībai ir pārstāvniecība apvienotajā Dundagas, Rojas un Talsu Civilās
aizsardzības komisijā, kuru realizē domes priekšsēdētājs.”

3.

Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

„ 36. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl komitejas priekšsēdētāju un
komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus viņa
prombūtnes laikā. Finanšu komitejas vadītājs ir domes priekšsēdētājs, finanšu komitejas
vadītāja vietnieks ir domes priekšsēdētāja vietnieks, finanšu komitejas locekļi ir visu komiteju
priekšsēdētāji vai, viņu prombūtnes laikā, komiteju priekšsēdētāju vietnieki, pārējos komitejas
locekļus ievēl saskaņā ar šajā nolikumā noteikto vispārējo kārtību.”
4.

Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

“59. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem pašvaldības dome, tad lēmumā norāda
datumu, līdz kuram līgums jānoslēdz. Par līdzdarbības un pārvaldes uzdevumu deleģēšanas
līgumu slēgšanu lemj Dome. Par sadarbības līgumu slēgšanu lemj dome, ja sadarbības līgums
netiek slēgts ar valsts vai pašvaldību institūcijām.”
5.

Papildināt saistošos noteikumus ar 114.punktu šādā redakcijā:

“114. Pielikumā:
1.
Dundagas novada ciemu saraksts (pielikums Nr.1);
2.
Pašvaldības struktūra (pielikums Nr.2);
3.
Paskaidrojuma raksts (pielikums Nr.3).”

Dundagas novada domes priekšsēdētājs

A.Zumbergs

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada Domes 2011.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības
2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47
„Dundagas novada pašvaldības nolikums””
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi precizē Dundagas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas statusu,
nosakot, ka tā ir nevis pašvaldības iestāde, bet domes izveidota komisija.
Saistošajos noteikumi precizē Dundagas novada domes Finanšu komitejas sastāvu.
No saistošajiem noteikumiem tiek izslēgta norma, kas nosaka, ka par sadarbības, līdzdarbības
un pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu slēgšanu lemj dome.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 114.punktu, kurā uzskaitīti saistošo noteikumu
pielikumi, tajā skaitā, saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Pēc Dundagas novada Domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas
novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija 2011.gada 18.februāra vēstulē ieteica no Dundagas novada domes 2010.gada
22.decembra saistošo noteikumu Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 5.punkta
izslēgt vēlēšanu komisiju un vēlēšanu komisiju ierakstīt 13.punktā. Ministrija arī atgādināja,
ka saistošajiem noteikumiem pievienojams paskaidrojuma raksts.
Ņemot vērā praktiskus apsvērumus, pašvaldības darba efektivizēšanai nepieciešams precizēt
Finanšu komitejas sastāvu un nepieciešams atcelt nosacījumu, ka par sadarbības līgumu
slēgšanu lemj dome.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Tiek efektivizēta un vienkāršota atsevišķu līgumu slēgšanas procedūra.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs
A.Zumbergs

