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2010.gada 30.jūnijā
(protokols Nr. 6  6.§)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.17
„ Par Vānes pagasta padomes un Zantes pagasta padomes saistošo noteikumu atzīšanu 

par spēku zaudējušiem”

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu  un 

Pārejas noteikumu 26.pantu
 
1. Atzīt par spēku zaudējušiem Vānes pagasta padomes apstiprinātos saistošos noteikumus:

1.1. Vānes pagasta padomes 1998.gada saistošos noteikumus Nr.2 „Par Vānes pagasta 
pašvaldības nodevām”;

1.2. Vānes pagasta padomes 1998.gada saistošos noteikumus Nr. 3 „Par sabiedrisko 
kārtību Vānes pagastā”;

1.3..Vānes  pagasta  padomes  27.05.2003.  saistošos  noteikumus  Nr.  1  „Par  pagasta 
padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”

1.4.  Vānes  pagasta  padomes  19.03.2007.  saistošos  noteikumus  Nr.2  „Par  sociālo 
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību”;

1.5. Vānes pagasta padomes 05.09.2005. saistošos noteikumus Nr. 3 „Vānes pagasta 
pašvaldības  nolikums”  ar  grozījumiem apstiprinātiem 10.04.2006.  (  protokols  Nr.  4   1.§), 
11.12.2006. ( protokols Nr. 12  3.§).
2.Atzīt par spēku zaudējušiem Zantes pagasta padomes apstiprinātos saistošos noteikumus:

2.1.Zantes  pagasta  padomes 27.01.2000. saistošos noteikumus Nr.  2 „ Nodeva par 
pagasta padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”;

2.2. Zantes pagasta padomes 19.04.2001. saistošos noteikumus Nr.1 „Par sabiedrisko 
kārtību Zantes pagasta pašvaldībā”;

2.3.  Zantes  pagasta  padomes  23.05.2001.  saistošos  noteikumus  Nr.  2  „Nodeva  par 
būvatļaujas saņemšanu”;

2.4.  Zantes  pagasta  padomes 23.05.2001. saistošos noteikumus Nr.  3 „Samaksa  par 
būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem”;

2.5.Zantes  pagasta  padomes  07.02.2002.  saistošos  noteikumus  Nr.  2  „Par  ūdens 
skaitītāju uzstādīšanu un lietošanu Zantes pagastā”;

2.6. Zantes pagasta padomes 30.08.2005. saistošos noteikumus Nr. 7 „Zantes pagasta 
pašvaldības nolikums” ar grozījumiem apstiprinātiem 25.10.2005. ( protokols Nr. 10  17.§), 
31.01.2006.  (  protokols  Nr.  1   15.§),  27.12.2006.  (  protokols  Nr.  13  6.§),  29.01.2008. 
( protokols Nr. 1  12.§), 30.12.2008. ( protokols Nr. 13  10.§);

2.7.  Zantes  pagasta  padomes  12.06.2009.  saistošos  noteikumus  Nr.  4  „  Par  Zantes 
pagasta pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.
3. Noteikt,  ka sakarā ar 1. un 2.punktā minēto saistošo noteikumu spēka zaudēšanu Vānes 
pagasta un Zantes pagasta teritorijā, Kandavas novada administratīvajā teritorijā tiek piemēroti 
Kandavas novadā spēkā esošie saistošie noteikumi attiecīgajā jomā.
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