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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10
„Grozījumi 30.07.2009. Kandavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.5 

„ Kandavas novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
23.pantu un 24.pantu

Izdarīt  Kandavas  novada  domes  saistošajos  noteikumos  Nr.5  „Kandavas  novada 
pašvaldības nolikums”  ( turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

„Kandavas novada domes nolikums”.

2. Svītrot Noteikumu 5.9.apakšpunktu.
3. Papildināt Noteikumus ar jaunu 5.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

5.12.Kandavas novada pagastu pārvaldes:
5.12.1. Cēres pagasta pārvalde;
5.12.2. Matkules pagasta pārvalde;
5.12.3. Vānes pagasta pārvalde;
5.12.4. Zantes pagasta pārvalde;
5.12.5. Zemītes pagasta pārvalde.

4. Papildināt Noteikumus ar jaunu 6.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

6.19. Kandavas novada bāriņtiesa:
6.19.1. Zantes pagasta bāriņtiesa ( spēkā līdz 30.09.2009.)
6.19.2. Vānes pagasta bāriņtiesa ( spēkā līdz  30.09.2009.).

5. Svītrot Noteikumu 7.punktu ar  7.1.,7.2., 7.3.,7.4., 7.5. apakšpunktiem.

6. Izteikt Noteikumu 28.2. punktu šādā redakcijā:

28.2. Organizē domes administrācijas darbu, dod rīkojumus domes 
administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem.

7. Izteikt Noteikumu 146.punktu šādā redakcijā:



146. Pašvaldības dome, administrācija un iestādes var izdot administratīvos aktus 
pašvaldības autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības 
izriet  no  likumiem  vai  Ministru  kabineta  noteikumiem  vai  šādas  tiesības  atbilstoši 
likumiem  vai  Ministru  kabineta  noteikumiem  noteiktas  pašvaldības  saistošajos 
noteikumos.

8.Izteikt Noteikumu 149.  punktu  šādā redakcijā:

149.Administratīvo  aktu  strīdu  komisijā,  Administratīva  procesa  likumā 
noteiktajā kārtībā,  apstrīd pašvaldības padotībā esošo iestāžu un amatpersonu faktisko 
rīcību un administratīvos aktus, kurus pieņēmusi:

149.1. Pašvaldības komisijas:
149.1.1.Kandavas pilsētas zemes komisija;
149.1.2. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija;
149.1.3. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija;
149.1.4. Vides aizsardzības komisija;
149.1.5. Ētikas komisija;
149.1.6. Dzīvokļu komisija; 
149.1.7.Komisija sadarbībai ar ārzemēm

149.2 Kandavas novada būvvalde.
149.3.  Pašvaldības  iestādes,  izņemot  Kandavas  novada  bāriņtiesa  un 

Kandavas novada dzimtsarakstu nodaļa.
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