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APSTIPRINĀTS 
AR Dundagas novada domes 

2016.gada 26.maija lēmumu Nr.135 (prot. Nr. 6,19.p 
 

Dundagas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 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: 
 
1. Papildināt sasitošos noteikumus ar 7.12. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“7.12. biedrībai “Randalist;” 
 
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“7.13. biedrībai “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”.” 
 
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 13.1.16.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“13.1.16. Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija.” 
 
4. Izteikt saistošo noteikumu 52. punktu šādā redakcijā: 
“52. Pašvaldības dome, pilnvarojot pašvaldības domes priekšsēdētāju, ir tiesīga slēgt jebkuru 
līgumu. Pilnvarojums parakstīt līgumu ir sniegts, kad stājies spēkā lēmums par līguma 
projekta saskaņošanu. Pilnvarojums parakstīt darba līgumu par pašvaldības izpilddirektora 
amata pienākumu pildīšanu ir sniegts, kad stājies spēkā lēmums par personas iecelšanu 
amatā.” 
 
5. Izteikt saistošo noteikumu 53. punktu šādā redakcijā: 
“53. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs slēgt darba līgumu un līgumu, kura līgumcena (šeit 
un turpmāk – kopējā samaksa par līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, 
izņemot pievienotās vērtības nodokli) nepārsniedz 100 000 euro. Līgumu, kura līgumcena 
pārsniedz 10 000 euro, pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs slēgt pēc tam, kad līguma 
projektu saskaņojis domes priekšsēdētājs.” 
 
6. Izteikt saistošo noteikumu 54. punktu šādā redakcijā: 



“54. Pašvaldības iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt darba līgumu un līgumu, kura līgumcena 
nepārsniedz 10 000 euro. Līgumu, kuru līgumcena pārsniedz 5 000 euro, pašvaldības iestādes 
vadītājs ir tiesīgs slēgt pēc tam, kad līguma projektu saskaņojis pašvaldības izpilddirektors.” 
 
7. Izteikt saistošo noteikumu 55. punktu šādā redakcijā: 
“55. Līgumam uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešams attiecīgās tiešās 
pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās 
pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi.” 
 
8. Izteikt saistošo noteikumu 56. punktu šādā redakcijā: 
“56. Administratīvo līgumu ir tiesīgs slēgt pašvaldības izpilddirektors pēc tam, kad līguma 
projektu saskaņojis pašvaldības domes priekšsēdētājs. Administratīvo līgumu ir tiesīgs slēgt 
arī pašvaldības iestādes vadītājs pēc tam, kad līguma projektu saskaņojis pašvaldības 
izpilddirektors.” 
 
9. Izteikt saistošo noteikumu 57. punktu šādā redakcijā: 
“57. Sadarbības līgumu ar citu publisku personu ir tiesīgs slēgt pašvaldības izpilddirektors pēc 
tam, kad līguma projektu saskaņojis pašvaldības domes priekšsēdētājs. Sadarbības līgumu ar 
citu publisku personu ir tiesīgs slēgt arī pašvaldības iestādes vadītājs pēc tam, kad līguma 
projektu saskaņojis pašvaldības izpilddirektors. Sadarbības līgumu ar privātpersonu vai 
ārvalstu publisku personu ir tiesīga slēgt dome, kas to parakstīt pilnvaro domes priekšsēdētāju 
– pilnvarojums parakstīt līgumu ir sniegts, kad stājies spēkā lēmums par līguma projekta 
saskaņošanu.” 
 
10. Izteikt saistošo noteikumu 58. punktu šādā redakcijā: 
“58. Līdzdarbības līgumu ir tiesīgs slēgt pašvaldības izpilddirektors pēc tam, kad līguma 
projektu saskaņojis pašvaldības domes priekšsēdētājs. Līdzdarbības līgumu ir tiesīgs slēgt arī 
iestādes vadītājs pēc tam, kad līguma projektu saskaņojis pašvaldības izpilddirektors.” 
 
11. Izteikt saistošo noteikumu 59. punktu šādā redakcijā: 
“59. Deleģēšanas līgumu ir tiesīga slēgt dome, kas to slēgt pilnvaro pašvaldības domes 
priekšsēdētāju. Pilnvarojums slēgt līgumu ir sniegts, kad stājies spēkā lēmums par līguma 
projekta saskaņošanu.” 
 
12. Izteikt saistošo noteikumu 60.punktu šādā redakcijā: 
“60. Pašvaldības institūcija normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesīga pilnvarot 
līgumu slēgt citu pašvaldības institūciju (iestādi, struktūrvienību, amatpersonu, darbinieku) 
pēc tam, kad stājies spēkā augstākas institūcijas lēmums par pilnvarojuma saskaņošanu. 
Pilnvarojums nemaina līgumu saskaņošanas kārtību.” 
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Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2016.gada 26.maija 

 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: 1) papildinātu to privātpersonu uzskaitījumu, 
kurām pašvaldība ir deleģējusi atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu; 2) papildinātu 
izveidoto komisiju uzskaitījumu; 3) mainītu līgumu noslēgšanas procedūru. 
 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
2.1. Pašvaldība ir deleģējusi atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu biedrībai “Randalist” un 
biedrībai “Līvu (lībiešu) savienība “LĪVOD ĪT”, tāpēc saistošie noteikumi papildināti ar 7.12. 
un 7.13.apakšpunktiem, kuri papildina to privātpersonu uzskaitījumu, kurām pašvaldība ir 
deleģējusi atsevišķu pārvaldes uzdevumu veikšanu. 
 
2.2. Pašvaldība ir izveidojusi Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija, tāpēc sasitošie noteikumi 
papildināti ar 13.1.16.apakšpunktu, kurš papildina pašvaldības domes izveidoto komisiju 
uzskaitījumu. 
 
2.3. Izdarīti grozījumi visos saistošo noteikumu V.nodaļas punktos. Tas nepieciešams, lai 
noteiktu jaunas līgumcenu robežas un lai noteiktu līgumu slēgšanas kārtību, tajā skaitā līgumu 
projektu saskaņošanas kārtību. 
 
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 
Palielināsies saskaņošanas procedūru skaits un palielināsies līgumu slēgšanas kontrole. 
 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
Nav notikušas. 
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