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Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 22.decembra 

Saistošie noteikumi Nr.24 
Grozījumi Dundagas novada domes  

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

Dundagas novada Dundagas pagastā 
2011.gada 22.decembrī 

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 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“5.6. Sociālais dienests ar struktūrvienību “Pansija “Jaundundaga””. 
 
2. Izslēgt 5.8.apakšpunktu. 
 
3. Izslēgt 5.17.apakšpunktu. 
 
4. Izslēgt 13.1.5.apakšpunktu. 
 
5. Izteikt 35.3.punktu šādā redakcijā: 
“35.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un audio ierakstīšanu, sagatavo komitejas sēžu 
protokolus un audio ierakstus;” 
 
6. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā: 
“71. Personām, kuras piedalās domes sēdēs, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, 
kurš nodrošina domes sēdes protokolēšanu un audio ierakstīšanu. Citām personām audio, 
video un foto tehnikas izmantošanu domes sēdē jāsaskaņo ar sēdes vadītāju.” 
 
7. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā. 
 
 
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja G.Abaja 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2011.gada 22.decembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.24 
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 

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

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek noteikts, ka: 

1) Dundagas novada domes izveidotajai iestādei “Sociālais dienests” ir struktūrvienība 
“Pansija “Jaundundaga””; 

2) Dundagas novada pašvaldībā vairs nav Dundagas novada domes izveidotās iestādes 
“Kolkas mūzikas skola” un “Pansija “Jaundundaga””.  

3) Dundagas novada pašvaldībā vairs nav Ētikas komisija; 

4) Komiteju un domes sēdēs tiek veikts audio ieraksts; 

5) Ņemot vērā iepriekš minēto, saistošie noteikumi izsaka jaunā redakcijā saistošo 
noteikumu pielikumu Nr.2 – pašvaldības struktūra. 

 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Ekonomisku un lietderības apsvērumu dēļ veicama institūciju reorganizācija. Nepieciešama 
precīzāka komiteju un domes sēžu norises fiksēšana. 

 
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. 
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