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APSTIPRINĀTS 
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Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 25.jūlija 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 

Grozījumi Dundagas novada domes  

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

Dundagas novada Dundagas pagastā 
2013.gada 25.jūlijā 

  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; 
13.1.12. Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm. 
 
13.2. Kolkas ciema valdi; 
13.3. Pašvaldībai ir pārstāvniecība apvienotajā Dundagas, Rojas un Talsu Civilās 

aizsardzības komisijā, kuru realizē domes priekšsēdētājs.” 
 
2. Svītrot saistošo noteikumu 18.10.apakšpunktu. 



3. Svītrot saistošo noteikumu 86.punktu. 
4. Izteikt 87.punktu šādā redakcijā: 
 
"87. Ja balsojot deputāts ir kļūdījies, viņš par to ziņo sēdes vadītājam pirms balsošanas 
rezultātu paziņošanas. Ja deputāts par kļūdīšanos balsošanā nepaziņo saskaņā ar iepriekš 
minēto, tad šāds paziņojums netiek ņemts vērā." 
 
5. Svītrot saistošo noteikumu 89.punktu. 
 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2013.gada 25.jūlija 
 saistošajiem noteikumiem Nr.9 

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

 Dundagas novada pašvaldības nolikums 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai saistošie noteikumi nebūtu pretrunā ar likuma 
"Par pašvaldībām" tiesību normām. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
2.1. Saistošo noteikumu 13.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo tas tiek papildināts, nosakot, 
ka pašvaldībā ir arī Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm. Punkts 
izteikts jaunā redakcijā, lai tajā nebūtu norādes par to, ka vairāki punkta apakšpunkti ir svītroti 
saistībā ar iepriekšējiem grozījumiem saistošajos noteikumos. 
2.2.  Saistošo noteikumu 18.10.apakšpunkts tiek svītrots, jo saskaņā ar grozījumiem likumā 
"Par pašvaldībām" izslēgts 67.pants, kas noteica, ka pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir 
mazāks par pieciem tūkstošiem, domes priekšsēdētājs var veikt arī izpilddirektora 
pienākumus. 
2.3. Saistošo noteikumu 86.punkts tiek svītrots, jo saskaņā ar grozījumiem likuma "Par 
pašvaldībām" noteikts, ka balsošana domes sēdē ir tikai atklāta, savukārt, citus punktā minētos 
nosacījumus jau nosaka likuma "Par pašvaldībām". 
2.4. Saistošo noteikumu 87.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo minētajā punktā īpaši 
norādīta situācija, ja balsošana ir atklāta. Tā kā balsošana domes sēdē var būt tikai atklāta, tad 
nav nepieciešama īpaša norādīt situāciju, ja balsošana ir atklāta. 
2.5. Saistošo noteikumu 89.punkts tiek svītrots, jo tajā noteikts regulējums aizklātas 
balsošanas procedūrai. Tā kā balsošana domes sēdē var būt tikai atklāta, tad nav nepieciešams 
noteikt regulējumu aizklātas balsošanas procedūrai. 
 

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 priekšsēdētājs G.Laicāns 

 


