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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 

2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.306. (prot.Nr.19., 12.§.) 
 

Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 18.decembra 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15 

Grozījumi Dundagas novada domes  

2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 

Dundagas novada pašvaldības nolikums 

 

2014.gada 18.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. Aizstāt saistošo noteikumu 1.punktā simbolus, skaitli un vārdu "(1.pielikums)" ar 

simboliem un vārdu "(pielikumā)". 

 

2. Svītrot saistošo noteikumu 2.punktu. 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: 

 

"7. Atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu pašvaldība ir deleģējusi: 

 

7.1.  SIA "ĢeoDati"; 

7.2.  Talsu novada izglītības pārvaldei; 

7.3.  Biedrībai "Kolkas sporta klubs"; 

7.4.  Biedrībai "Jauniešu klubs Dundaga"; 

7.5.  Biedrībai "Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centrs 

"ZĪTARS""; 

7.6.  Biedrībai "Zaļais novads"; 

7.7. Biedrībai "KOLKAS MAKŠĶERNIEKU KLUBS"; 

7.8.  SIA "Dundagas veselības centrs"; 

7.9. Biedrībai "Dundagas aprūpes nams - Stacija"; 

7.10.  Biedrībai "Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"". 

 

4. Svītrot saistošo noteikumu 11.punktu. 

5. Svītrot saistošo noteikumu 12.punktu. 



6. Izteikt saistošo noteikumu 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

"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, atsavināšanas un iznomāšanas 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; 

 13.1.13. Attīstības uzraudzības komisija; 

 13.1.14. Medību koordinācijas komisija." 

            13.1.15. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija 

 

7. Svītrot saistošo noteikumu 14.punktu. 

8. Svītrot saistošo noteikumu 15.punktu. 

9. Svītrot saistošo noteikumu 17.punktu. 

10. Svītrot saistošo noteikumu 21.punktu. 

11. Svītrot saistošo noteikumu 22.punktu. 

12. Svītrot saistošo noteikumu 23.punktu. 

13. Svītrot saistošo noteikumu 27.punktu. 

14. Svītrot saistošo noteikumu 31.punktu. 

15. Svītrot saistošo noteikumu 32.punktu. 

16. Izteikt saistošo noteikumu 35.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

„35.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un audioierakstu, kā arī sagatavo komitejas 

sēžu protokolus un audioierakstus (citas personas sēdes gaitu drīkst ierakstīt analoģiski 

saistošo noteikumu 71.
1 

punktā noteiktajai kārtībai);” 

 

17. Svītrot saistošo noteikumu 42.punktu. 

18. Izteikt saistošo noteikumu 43.punktu šādā redakcijā: 

 

„43. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē 

domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.” 

 

19. Svītrot saistošo noteikumu 45.punktu. 

20. Izteikt saistošo noteikumu 64.punktu šādā redakcijā: 

 

„64. Domes sēdes sekretārs (protokolists) reģistrē deputātu un citu pašvaldības amatpersonu 

(darbinieku) piedalīšanos sēdēs. Domes sēdē jāpiedalās pašvaldības izpilddirektoram un citām 

sēdes vadītāja vai pašvaldības izpilddirektora uzaicinātām personām.” 

 

21. Izteikt saistošo noteikumu 71.punktu šādā redakcijā: 

 



„71. Domes sēžu protokolēšanu un audioierakstu veic sēdes sekretārs, kas audioierakstu 

saglabā informācijas nesējos, rediģē un nodrošina tā ievietošanu pašvaldības interneta vietnē 

kopā ar sēdes protokolu.” 

 

22. Papildināt saistošos noteikumus ar 71.
1
 punktu šādā redakcijā: 

 

„71.
1
 Ikviens ar sēdes vadītāja atļauju var ierakstīt (lietot skaņas vai attēla ieraksta un 

pārraides tehniku) domes sēdes gaitu. Pirms šī jautājuma izlemšanas sēdes vadītājs noklausās 

uzaicināto privātpersonu viedokļus. Sēdes vadītājs, pamatojoties uz likumu, var noteikt šāda 

ieraksta publicēšanas aizliegumu.” 

 

23. Svītrot saistošo noteikumu 73.punktu. 

24. Svītrot saistošo noteikumu 74.punkta trešo teikumu. 

25. Svītrot saistošo noteikumu 77.punkta otro teikumu. 

26. Svītrot saistošo noteikumu 80.punktu. 

27. Izteikt saistošo noteikumu 83.punktu šādā redakcijā: 

 

„83. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad kārtību, kādā balso par 

iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka sēdes vadītājs.” 

 

28. Svītrot saistošo noteikumu 93.punktu. 

29. Svītrot saistošo noteikumu 94.punktu. 

30. Svītrot saistošo noteikumu 96.punktu. 

31. Svītrot saistošo noteikumu 97.punktu. 

32. Svītrot saistošo noteikumu 99.punktu. 

33. Svītrot saistošo noteikumu 100.punktu. 

34. Svītrot saistošo noteikumu 101.punktu. 

35. Svītrot saistošo noteikumu 102.punktu. 

36. Svītrot saistošo noteikumu 103.punktu. 

37. Svītrot saistošo noteikumu 104.punktu. 

38. Svītrot saistošo noteikumu 106.punktu. 

39. Svītrot saistošo noteikumu 109.punktu. 

40. Svītrot saistošo noteikumu 110.punktu. 

41. Svītrot saistošo noteikumu 111.punktu. 

42. Izteikt saistošo noteikumu 114.punktu šādā redakcijā: 

 

"114. Pielikumā: Dundagas novada ciemu saraksts." 

 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.15 

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 novērstu augstāka juridiskā spēka normatīva akta 

tiesību normās ietvertā regulējuma dublējumu un lai precizētu sēžu ieraksta veikšanu. 
 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

 

2.1. Ir publicēti un spēkā stājušies 2014.gada 19.jūnija grozījumi likumā "Par pašvaldībām". 

Saistībā ar šiem grozījumiem pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam jānodrošina šā 

likuma 37.panta pirmajā daļā noteiktais par domes sēžu ierakstīšanu audioformātā un 

ievietošanu pašvaldības interneta vietnē. Šī iemesla dēļ nepieciešami tehniski grozījumi 

saistošajos noteikumos. 

2.2. Gatavojot grozījumus, lai nodrošinātu domes sēžu ierakstīšanu audioformātā un 

ievietošanu pašvaldības interneta vietnē, tika konstatēts, ka saistošajos noteikumos 

konstatējami augstāka juridiskā spēka normatīvo aktu tiesību normās ietvertā regulējuma 

dublējumi, tas ir, likumos noteiktais ir pārrakstīts saistošajos noteikumos. Saskaņā ar Ministru 

kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi" 3.2.punktu normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka normatīvā 

akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Lai šo trūkumu novērstu, tiek piedāvāti arī 

citi grozījumi. Tiek piedāvāti arī citi grozījumi, lai novērstu citus trūkumus. 

2.3. Piedāvātie grozījumi un to pamatojums: 

 

1) Grozījumi 1.punktā - saistošajiem noteikumiem ir tikai viens pielikums (skatīt arī 

grozījumus 114.punktā) - ja noteikumiem ir viens pielikums, tad to nenumurē. 

2) 2.punkts svītrojams, jo domes kompetence noteikta likuma „Par pašvaldībām” 3., 21. 

un citos pantos. 

3) 11.punkts svītrojams, jo šāda informāciju nav obligāti ietverama pašvaldības nolikumā, 

turklāt šī informācija var būt ļoti mainīga – pašvaldības nolikums var nesniegt precīzu 

informāciju, atbilstošāk šādu informāciju publicēt interneta vietnē; 

4) 12.punkts svītrojams, jo tiesību norma neko nepaskaidro, turklāt, rada maldīgu 

priekšstatu, ka pakalpojumu pieejamību nodrošina tikai divas iestādes; 

5) Grozījumi 13.1.8.punktā – nepieciešami, lai sniegtu precīzu komisijas nosaukumu; 

6) 14.punkts svītrojams, jo regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešā daļa, tas ir, 

nolikumu stiprinās dome; 

7)  15.punkts svītrojams, jo regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmā daļa; 

8) 17.punkts svītrojams, jo regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 70. un 71.pants; 

9) 21.punkts svītrojams, jo regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 68.pants; 



10) 22.punkts svītrojams, jo regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punkts; 

11) 23.punkts svītrojams, jo regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 68.pants; 

12) 27.punkts svītrojams, jo regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. 

un 13.punkts; 

13) 31.punkts svītrojams, jo ikviens komitejas deputāts ir arī domes deputāts, bet domes 

deputāta tiesības jau nosaka vairāki normatīvie akti, tajā skaitā, Republikas pilsētas 

domes un novada domes deputāta statusa likuma 9.pants un likums "Par pašvaldībām"; 

14) 32.punkts svītrojams, turpmāk minēti iemesli. Pirmkārt, nav noteikts mehānisms, kā 

domstarpības tiek risinātas, kas notiek, ja domstarpības netiek atrisinātas. Otrkārt, 

dome ir lēmusi par ētikas kodeksa apstiprināšanu un tai būs tiesības ievēlēt ētikas 

komisijas locekļus - tie varēs izskatīt ētiska rakstura domstarpības. Treškārt, 

domstarpības, kas pastāv par amata (darba) pienākumu pildīšanu ir jautājumi, kas 

noteiktos gadījumos jau ietilpst domes kompetencē, piemēram, par iestāžu vadītāju, 

komisiju locekļu iecelšanu, ievēlēšanu, atcelšanu u.tml. Ceturtkārt, bieži dome un 

domes priekšsēdētājs nebūs atbilstošās personas. 

15) Grozījumi 35.3.punktā - tiek papildināts ar norādi par citu personu veiktu sēdes 

ierakstu; 

16) 42.punkts svītrojams, jo jau regulē likuma „Par pašvaldībām” 55.pants. Turklāt, 

ievēlēšana komitejā ir politisks lēmums, tam nav nepieciešami juridiski pamatoti 

iemesli. 

17) Grozījumi 43.punktā – būtībā tiek atstāts tikai pēdējais teikums. Pirmais teikums lieks, 

jo jau regulē likuma „Par pašvaldībām” 25.panta pirmā daļa un 29.pants, turklāt, 

nosacījums (ka darba kārtībā iekļauj jautājumus, par kuriem iesniegti domes 

priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes) nedarbojas, ir 

lieks un nav īsti skaidra tā sasaiste ar otro teikumu. 

18) 45.punkts svītrojams, jo jau regulē likuma „Par pašvaldībām” 33.pants; 

19) Grozījumi 64.punktā – būtībā tiek papildināts ar noteikumu, ka uz sēdi aicina ne tikai 

izpilddirektors, bet arī domes priekšsēdētājs. Savukārt, izņemts nosacījums, ka 

jāpiedalās juriskonsultam un finanšu speciālistam – tas lai paliek pašu darba 

organizācijas jautājums, turklāt diezgan nepamatoti – ja kāds ir slims, atvaļinājumā, tad 

nav skaidras sekas, piemēram, sēde notiek vai nenotiek, amata nosaukums mainīts; 

20) Grozījumi 71.punktā – būtībā tiek papildināts ar noteikumu par audioieraksta veikšanu; 

21) Papildinājums ar 71.
1
 punktu – regulē citu personu veiktu sēdes gaitas ierakstīšanu; 

22) 73.punkts svītrojams, jo regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 3.panta trešā daļa; 

23) 74.punkta trešais teikums svītrojams – regulējums, ka jautājums uzdodams vienā 

minūtē nav lietderīgs (var būt, ka jautājumu jāuzdod – jāformulē – ilgāku laiku) un 

nepieciešams, jo par sēdes vadīšanu atbild sēdes vadītājs saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām”, bet sankcija par kārtības neievērošanu noteikta noteikumu 70.punktā. 

Jāņem vērā, ka ētikas jautājums un politiski motīvi; 

24) 77.punkta otrais teikums svītrojams - regulējums, ka jautājums uzdodams vienā minūtē 

nav lietderīgs (var būt, ka jautājumu jāuzdod – jāformulē – ilgāku laiku) un 

nepieciešams, jo par sēdes vadīšanu atbild sēdes vadītājs saskaņā ar likumu „Par 



pašvaldībām”, bet sankcija par kārtības neievērošanu noteikta noteikumu 70.punktā. 

Jāņem vērā, ka ētikas jautājums un politiski motīvi; 

25) 80.punkts svītrojams – šis regulējums visticamāk vai gandrīz nekad nav ticis ievērots – 

citas tradīcijas; 

26) Grozījumi 83.punktā – ieticams paļauties uz saprātību. Esošais regulējums nav skaidrs, 

piemēram, kā noteikt, kurš labojums visvairāk atšķiras no pamatdokumenta; 

27) 93.punkts svītrojams – regulē jau likuma „Par pašvaldībām” 45.pants; 

28) 94.punkts svītrojams – sēžu protokolus jau publicē, citus gadījumus, kuri būtu bijuši 

domāti, jau regulē normatīvie akti, piemēram, Administratīvā procesa likums; 

29)  96.punkts svītrojams - jau regulē normatīvie akti, tajā skaitā, Informācijas atklātības 

likums. Nav konstatējams, ka saistošo noteikumu 95.punkts sniegtu kādu papildinošu 

regulējumu; 

30)  97.punkts svītrojams - jau regulē likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta 

pirmās daļas 1.punkts; 

31)  99.punkts svītrojams - jau regulē, piemēram, Iesniegumu likuma 3.panta trešā daļa un 

Administratīvā procesa likuma 56.panta pirmā daļa; 

32)  100.punkts svītrojams - regulē Iesniegumu likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkts); 

33)  101.punkts svītrojams - regulē Administratīvā procesa likuma 59.pants, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 10.panta astotā daļa; 

34)  102.punkts svītrojams – regulē augstāka juridiskā spēka normatīvie tiesību akti; 

35)  103.punkts svītrojams - jau regulē likuma "Par pašvaldībām" 61.1 panta otrā daļa, bet 

saistošo noteikumu 102.3.punkta norāde, ka to var rīkot arī normatīvajos aktos 

noteiktos gadījumos nekādi neietekmē to, ka augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā 

var būt noteikti arī citi gadījumi, turklāt, esošā norāde var būt maldinoša, jo 

normatīvais akts ir arī  domes izdots iekšējais normatīvais, kas nekādā gadījumā nevar 

paplašināt likumā noteikto gadījumu loku, piemēram, noteikt, ka par budžetu rīkojama 

publiskā apspriešana; 

36)  104.punkts svītrojams – jau regulē likuma "Par pašvaldībām" 61.1 pants un citi 

augstāka juridiskā spēka normatīvie tiesību akti; 

37)  106.punkts svītrojams – jau regulē likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta pirmā daļa 

61.2 panta pirmā daļa; 

38)  109.punkts svītrojams – jau regulē Administratīvā procesa likums; 

39)  110.punkts svītrojams - jau regulē pašvaldības nolikuma 108.punkts un augstāka 

juridiskā spēka normatīvie tiesību akti; 

40)  111.punkts svītrojams - minētais regulējums ir nepilnīgs, turklāt, daļējs Valsts 

pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta dublējums; 

41) Grozījumi 114.punktā, jo saistošajos noteikumos ir tikai viens pielikums, bet 

114.3.punkts te iemaldījies aiz pārpratuma. 

 

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 

 

Nepieciešams komiteju un domes sēžu gaitas audioierakstu ievietot pašvaldības interneta 

vietnē. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 

 

 


