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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2
„Grozījumi  30.07.2009. Kandavas novada domes 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. un 6.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.Sabiedrisko attiecību speciālists;
5.9. Darba aizsardzības vecākais speciālists;
5.10.Saimniecības pārzinis;
5.11.Būvuzraugs;
5.12. Apkopējs.

6.  Kandavas  novada  domes  padotībā  atbilstoši  tās  apstiprinātam  nolikumam  ir  šādas 
pašvaldības iestādes:

6.1.Kandavas novada pašvaldības policija;
6.2.Kandavas novada Izglītības pārvalde;
6.3.Cēres pamatskola;
6.4.Zemītes pamatskola;
6.5.Matkules pamatskola;
6.6.Vānes pamatskola;
6.7.Zantes pamatskola;
6.8.Kandavas Mākslas skola;
6.9.Kandavas Mūzikas skola;
6.10.Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola;
6.11.Kandavas internātvidusskola;



6.12.Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde ”Zīļuks”;
6.13.Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
6.14.Kandavas tūrisma informācijas centrs (spēkā līdz 31.03.2010.);
6.15. Kandavas novada muzejs (spēkā līdz 31.03.2010.);
6.16. Kandavas novada Kultūras centrs (spēkā līdz 31.03.2010.);
6.17.Kandavas novada Kultūras pārvalde ar struktūrvienībām (spēkā no 01.04.2010.):

6.17.1. Kandavas kultūras nams:
6.17.1.1. galerija „Vējspārns”;
6.17.1.2. deju skola;

6.17.2.Valdeķu kultūras nams;
6.17.3.Zemītes Tautas nams;
6.17.4.Matkules kultūras nams;
6.17.5.Vānes kultūras nams;
6.17.6.Zantes kultūras nams;
6.17.7.Kandavas pilsētas bibliotēka;
6.17.8.Zemītes pagasta bibliotēka;
6.17.9.Cēres pagasta bibliotēka;
6.17.10. Matkules pagasta bibliotēka;
6.17.11.Valdeķu bibliotēka;
6.17.12. Zantes pagasta bibliotēka;
6.17.13.Vānes pagasta bibliotēka; 
6.17.14.Kandavas novada muzejs;
6.17.15.Kandavas tūrisma informācijas centrs;

6.18.Zantes ģimenes krīzes centrs”.
2.  Svītrot  noteikumu  9.2.apakšpunktā  vārdus  un  skaitļus  „(spēkā  līdz  30.07.2009,)”  un 

papildināt ar jauniem 9.3.,  9.4. un 9.5.apakšpunktiem šādā redakcijā:
„9.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca”;
9.4.  sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  „Atkritumu  apsaimniekošanas  sabiedrība 

„Piejūra””;
9.5.Kandavas novada kooperatīvo krājaizdevumu sabiedrība”.

3. Papildināt noteikumu 10.punktu ar jaunu 10.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.9. nodibinājums „Zantes ģimenes krīzes centrs.” .

4. Aizstāt noteikumu 19.17.apakšpunktā skaitļus „10 000” un „999,00” attiecīgi ar skaitļiem 
„19 999,99”un „2999,99”.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts)  Rolands Bārenis


