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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

2019.gada 24.maijā                  Nr. 8 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Dundagas novada Domes 

2019.gada 24.maija  lēmumu Nr.140.(prot. Nr.5.,22.p.) 

 

Dundagas novada domes 2019.gada 24.maija saistošie noteikumi 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

 

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

“Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. izteikt saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“Centrālā administrācija” 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:  

 

“Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde ar struktūrvienībām: 

6.1. Būvvalde; 

6.2. Attīstības un plānošanas nodaļa; 

6.3. Pašvaldības policija; 

6.4. Grāmatvedība. 

Centrālā administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko 

un tehnisko apkalpošanu. 

Centrālās administrācijas struktūrvienības darbojas saskaņā ar Centrālās administrācijas 

nolikumu un struktūrvienību reglamentiem. ” 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:  

 

“Pašvaldības izpilddirektors īsteno Centrālās administrācijas kompetenci, t.sk. pieņem darbā un 

atbrīvo no darba Centrālās administrācijas darbiniekus.” 

 

4. Izteikt saistošo noteikumu 62.punktu šādā redakcijā: 



 

“Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša ceturtajā ceturtdienā plkst.10:00. Par ārkārtas sēdes 

norises laiku, vietu un darba kārtību deputāti tiek informēti publiski vai telefoniski ne vēlāk kā 3 

stundas pirms sēdes.” 

 

5. Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā ar 2019.gada 1.jūniju. 

 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs                                                                               A.Felts 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2019.gada 24.maija 

 saistošajiem noteikumiem Nr.8 

“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, kur Dundagas novada pašvaldības nolikumā tiek 

precīzi norādītas pašvaldības domes izveidotās iestādes nosaukums, t.i. no “Pārvaldības 

centrālā administrācija” un “Centrālā administrācija”. Kā arī domes kārtējās sēdes tiek 

pārceltas no piektdienām uz ceturtdienām. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Dundagas novada pašvaldības nolikumā jābūt korekti norādītam domes izveidotas iestādes 

nosaukumam. Lai kārtējās domes sēdes nenotiktu darba nedēļas pēdējā dienā tiek veikti 

grozījumi, kuru rezultātā kārtējās domes sēdes paredzēts noturēt ceturtdienās. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Neietekmē. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Neietekmē. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Neietekmē. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs A.Felts 

 

 


