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APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē
2011.gada 30.jūnijā
(protokols Nr.6 1.§)
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9
„Grozījumi Kandavas novada domes 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.5
„Kandavas novada domes nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 23. un 24.pantu

Izdarīt 2009.gada 30.jūlijā apstiprinātajos Kandavas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
„5.Administrācija ir Domes izpildinstitūcija, kas nodrošina Kandavas novada domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Kandavas
novada domes administrāciju veido:
5.1. Kanceleja;
5.2. Juridiskā un personāla nodaļa;
5.3. Attīstības un plānošanas nodaļa;
5.4. Finanšu nodaļa;
5.5.Dzimtsarakstu nodaļa;
5.6.Kandavas novada Būvvalde;
5.7.Kandavas novada Bāriņtiesa;
5.8. Nekustamo īpašumu nodaļa;
5.9. Cēres pagasta pārvalde;
5.10. Matkules pagasta pārvalde;
5.11. Vānes pagasta pārvalde;
5.12. Zantes pagasta pārvalde;
5.13. Zemītes pagasta pārvalde.”.
2. Izteikt noteikumu 6.punkta 6.2.1.punktu šādā redakcijā:
„Jauniešu centrs „Nagla””
3. Izteikt noteikumu 6.punkta 6.7.punktu šādā redakcijā:
„Kandavas novada Zantes pamatskola”
4. Svītrot noteikumu 6.punkta 6.17.1.1. un 6.17.1.2. apakšpunktus.
5. Svītrot noteikumu 10.punkta 10.10. apakšpunktu.
6. Izteikt noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:
„13.Pašvaldības administrācijas struktūrvienību, iestāžu tiesības un pienākumi tiek
noteikti saskaņā ar nolikumiem, bet pašvaldības kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi tiek
noteikti saskaņā ar statūtiem. Pašvaldības administrācijas struktūrvienību nolikumus
apstiprina domes priekšsēdētājs, bet pašvaldības iestāžu nolikumus apstiprina dome.

Administrācijas darbinieku pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, kurus sagatavo
nodaļu vadītāji, bet apstiprina domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors. Domes darba
samaksas nolikumu sagatavo domes izpilddirektors un apstiprina dome.”.
7.Svītrot noteikumu 14.punkta 14.5 un 14.15.apakšpunktu un papildināt 14.16.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„14.16. Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas izsoles
komisiju.”.
8. Izteikt noteikumu 19.punkta 19.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
„19.17. Ir tiesīgs bez domes saskaņojuma iepirkuma rezultātā parakstīt saimnieciskos
līgumus par naudas summu līdz Ls 19 999,99 (publiski piegādes līgumi vai pakalpojumu
līgumi) un līdz Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi). Domes priekšsēdētājs var uzdot
privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldību administrācijas darbību
un kuru summa nepārsniedz Ls 19 999,99 (publiski piegādes līgumi vai pakalpojumu līgumi)
un līdz Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi), pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram vai citai
pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumiem
pašvaldības vajadzībām.”.
9. Papildināt noteikumu 19.punktu ar 19.20. apakšpunktu šādā redakcijā:
„19.20. Koordinē civilās aizsardzības pasākumu norisi.”.
10. Svītrot noteikumu 25.punkta 25.2., 25.4., un 25.6. apakšpunktus.
11. Svītrot noteikumu 25.punkta 25.3. apakšpunktā vārdus „un koordinē civilās aizsardzības
pasākumu norisi”.
12. Papildināt noteikumu 25.punktu ar jauniem 25.7., 25.8., 25.9., un 25.10. apakšpunktiem:
„25.7. Pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;
25.8. Domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;
25.9. Dod saistošus rīkojumus domes administrācijas darbiniekiem;
25.10. Ierosina jautājumu izskatīšanu domē, komitejās un komisijās.”.
13. Papildināt noteikumu 28.punktu ar jaunu 28.19.apakšpunktu:
„28.19. Organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti pašvaldības
struktūrvienībās.”.
14. Papildināt noteikumu 32.punktu aiz vārda „nozares” ar vārdiem „un nekustamo īpašumu”
15. Svītrot noteikumu 33.punkta 33.1.apakšpunktu.
16. Aizstāt noteikumu 34.punktā vārdus „ar „Kandavas novada domes darba samaksas
nolikumu”” ar vārdiem „ar iekšējo normatīvo aktu „Kandavas novada domes institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums””.
17. Izteikt noteikumu 39.punkta 39.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„39.10. Pārzina Finanšu nodaļas, Attīstības un plānošanas nodaļas, Dzimtsarakstu
nodaļas, Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas izsoles komisijas,
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un Administratīvās komisijas darbu;”.
18. Izteikt noteikumu 39.punkta 39.14.apkašpunktu šādā redakcijā:
„39.14. Izskata domes gada pārskatu un lemj par tā virzīšanu apstiprināšanai domes
sēdē;”.
19. Svītrot noteikumu 40.punkta 40.2.apakšpunktā vārdus „vides pārvaldes struktūru un”.
20. Svītrot noteikumu 40.punkta 40.5.apakšpunktā vārdus „par nedzīvojamo telpu nomu”.
21. Aizstāt noteikumu 67.punktā vārdu „ko” ar vārdu „no”.
22.Aizstāt noteikumu 79.punktā vārdus „rakstveida atzinuma sniegšanai” ar vārdu
„saskaņošanai”.
23.Papildināt noteikumu 80.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: „Pašvaldības saistošo
noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem un juridiskās
tehnikas noteikumiem jurists var apliecināt arī to vizējot, nerakstot atsevišķu atzinumu.”.
24.Aizstāt noteikumu 81.punktā vārdus „rakstveida atzinuma sniegšanai” ar vārdiem „ un
jāsaskaņo”.
25. Izteikt noteikumu 85.punktu šādā redakcijā:
„85. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma iepirkuma rezultātā
parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas summu līdz Ls 19 999,99 (publiski piegādes
līgumi vai pakalpojumu līgumi) un līdz Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi). Domes
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priekšsēdētājs var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldību
administrācijas darbību un kuru summa nepārsniedz Ls 19 999,99 (publiski piegādes līgumi
vai pakalpojumu līgumi) un līdz Ls 199 999,99 (būvdarbu līgumi), pašvaldības vārdā slēgt
izpilddirektoram vai citai pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība
neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām.”.
26.Izteikt noteikumu 86.punktu šādā redakcijā:
„86.Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus
saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz Ls
2999,00 slēdz pašvaldības izpilddirektors.”.
27. Svītrot noteikumu 87.punkta otro teikumu.
28.Aizstāt noteikumu 92.punktā vārdu „datumu” ar vārdu „termiņu”.
29.Papildināt noteikumu 122.punktu aiz vārda „iesniegumus” ar vārdiem „izskatīšanai domes
sēdē”.
30.Izteikt noteikumu 123.punktu šādā redakcijā:
„123.Uz uzņēmumu un iestāžu amatpersonām adresētajiem deputāta pieprasījumiem
uzņēmumu un iestāžu amatpersonām atbilde deputātam jāsniedz likuma „Par pilsētas domes,
rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu” noteiktajā kārtībā un termiņā.”.
31.Papildināt noteikumu 130.punktu aiz vārda „priekšsēdētājs” ar vārdiem „vai
izpilddirektors”.
32. Papildināt noteikumu 131.punktu pirms vārda „izpilddirektora” ar vārdiem
„priekšsēdētāja vai”.
33. Izteikt noteikumu 137.punktu šādā redakcijā:
„137. Publiskā apspriešana jārīko par:
137.1. pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu;
137.2. pašvaldības attīstības programmām, kas būtiski ietekmē pašvaldības
iedzīvotājus;
137.3. teritorijas plānojumu;
137.4. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.”.
34. Izteikt noteikumu 139.punkta 139.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„139.2. Pēc ne mazāk kā 5% no pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju iniciatīvas;”.
35.Svītrot noteikumu 140.punktu.
36. Izteikt noteikumu 149.punkta 149.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„149.1.3. „Pašvaldības mantas un īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas izsoles
komisija.”.
37. Izteikt noteikumu 151.punktu šādā redakcijā:
„151. Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvu nosaka dome.”.
38. Izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā ( pielikums).
Kandavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts)

3

R. Bārenis

