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APSTIPRINĀTS 

ar Dundagas novada Domes 

2019.gada 25.jūlja  lēmumu Nr.184.(prot. Nr.8.,13.p.) 
 

Dundagas novada domes 2019.gada 25.jūlija saistošie noteikumi 

“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 

 
 

  Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

1.punktu  
 

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

“Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. izteikt saistošo noteikumu 54. punktu šādā redakcijā: 

 

“Pašvaldības iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt darba līgumu un līgumu, kura līgumcena 

nepārsniedz 10 000 euro. Līgumu, kuru līgumcena pārsniedz 5 000 euro, vai kuru līguma 

redakcija atšķiras no nolikuma 24.11. apakšpunkta izrietošo līgumu redakcijas, pašvaldības 

iestādes vadītājs ir tiesīgs slēgt pēc tam, kad līguma projektu saskaņojis pašvaldības 

izpilddirektors.” 

 

2. Svītrot saistošo noteikumu 105.3.apakšpunktu.  

 

 

 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs                                             A.Felts 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2019.gada 25.jūlija 

 saistošajiem noteikumiem Nr.11 

“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 

precizēti subjekti, kuri pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61
1
.panta nosacījumiem 

drīkst ierosināt konsultatīvos nolūkos publisko apspriešanu. 

Tiek papildināts saistošo noteikumu punkts, kurā noteikta līgumu slēgšanas procedūra iestāžu 

vadītājiem. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Dundagas novada pašvaldības nolikumā jābūt korekti norādītiem likuma “Par pašvaldībām” 

61
1
.pantā minētajiem subjektiem, kuri ir tiesīgi ierosināt konsultatīvos nolūkos publisko 

apspriešanu, lai nerastos situācija, ka publisko apspriešanu vēlas ierosināt arī tādi subjekti, 

kuriem nav šādas tiesības. 

Nepieciešams papildināt saistošo noteikumu 54.punktu, lai tiktu ievērots saistošo noteikumu 

24.11.apakšpunkts un nerastos pārpratumi līguma noslēgšanas procedūrā. 

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 

 


