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APSTIPRINĀTS 
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29.09. 2011. lēmumu Nr. 282 (prot.Nr.15.,1.§.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

2011.gada 29.septembrī 
 

Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra 
Saistošie noteikumi Nr.17 

Grozījumi Dundagas novada domes  
2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

„Dundagas novada pašvaldības nolikums” 
 

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: 
 
Izteikt 95.punktu šādā redakcijā: 
 
“Domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus Dundagas ciemā vismaz reizi nedēļā vai Kolkas 
ciemā vismaz reizi divās nedēļās. Apmeklētāji tiek pieņemti vismaz divas stundas. 
 
Pašvaldības izpilddirektors pieņem apmeklētājus Dundagas ciemā vismaz divas reizes mēnesī 
un Kolkas ciemā vismaz reizi mēnesī. Apmeklētāji tiek pieņemti vismaz divas stundas. 
 
Domes deputāti pieņem apmeklētājus Dundagas ciemā un Kolkas ciemā vismaz reizi divos 
mēnešos. Apmeklētāji tiek pieņemti vismaz divas stundas. 
 
Informāciju par apmeklētāju pieņemšanas datumu amatpersona iesniedz Centrālās 
administrācijas pārvaldē vismaz divas nedēļas iepriekš. Centrālā administrācija nodrošina 
savlaicīgu minētās informācijas publicēšanu pašvaldības interneta vietnē. 
 
Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes 
priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas laika grafiku, kas izvietojams uz 
informācijas stenda un publicējams domes interneta mājas lapā.” 
 
 
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja G.Abaja 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2011.gada 29.septembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.17 

“Groz ījumi Dundagas novada domes  
2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

„Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek noteikta apmeklētāju pieņemšanas laika noteikšanas kārtība 
domes priekšsēdētājam, pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem un citām 
pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem). 

 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Domes sēžu un komiteju laiki sakrīt ar apmeklētāju pieņemšanas laikiem. Gadās neparedzēti 
apstākļi, kuru esamības gadījumā tiek apgrūtināta darbu veikšana. Tāpēc nepieciešams noteikt 
eleastīgāku un iedzīvotājiem joprojām saprotamu apmeklētāju pieņemšanas laiku noteikšanas 
kārtību. 

 
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Nemainās. 

 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 
Nemainās. 

 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Nemainās. 

 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 

 
 
Domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 
 
 


