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APSTIPRINĀTI 

                                                                                     ar Priekules novada pašvaldības domes 

 23.01.2020. lēmumu Nr.54 (protokols Nr. 2) 

  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/20 
Priekules novadā 

 

 
Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 

                                                                                         

  Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

                 pašvaldībām” 21.panta pirmās  

daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1.Izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. Priekules novada pašvaldības administrācija ir iestāde, kas tiek reģistrēta ar 

nosaukumu „Priekules novada pašvaldība”. Priekules novada pašvaldības 

administrācijā ietilpst šādas nodaļas: 

8.1. Attīstības plānošanas nodaļa; 

8.2. Dokumentu pārvaldības nodaļa; 

8.3. Finanšu nodaļa; 

8.4. Kultūras nodaļa ar šādām struktūrvienībām: 

8.4.1. Bunkas pagasta Bunkas bibliotēka; 

8.4.2. Bunkas pagasta Krotes bibliotēka; 

8.4.3. Bunkas pagasta Tadaiķu bibliotēka; 

8.4.4. Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēka; 

8.4.5. Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

8.4.6. Kalētu bibliotēka; 

8.4.7. Priekules pilsētas bibliotēka; 

8.4.8. Virgas pagasta Purmsātu bibliotēka; 

8.4.9. Virgas pagasta Virgas bibliotēka; 

8.4.10. Virgas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts; 

8.4.11. Bunkas kultūras nams; 



8.4.12. Gramzdas tautas nams; 

8.4.13. Kalētu tautas nams; 

8.4.14. Priekules pilsētas kultūras nams; 

8.4.15. Virgas tradīciju nams.” 

 

1.2. Svītrot noteikumu 15.punktu. 

1.3. Svītrot noteikumu 22.4.punktu. 

1.4. Svītrot noteikumu 22.8.punktu. 

1.5. Svītrot noteikumu 22.15.punktu. 

1.6. Izteikt noteikumu 25.1.punktu šādā redakcijā: 

“25.1.atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības 

darbiniekus (izņemot pedagogus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi);” 

1.7. Svītrot noteikumu 25.2.punktu. 

1.8. Papildināt noteikumus ar 25.14.punktu šādā redakcijā:  

“25.14. veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas kapitālsabiedrībās.” 

 

1.9. Izteikt noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:  

“44. Komitejas locekļi var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī 

gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ 

neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā 

gadījumā.” 

 

 

1.10. Izteikt noteikumu 62.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“62. Dokumentu pārvaldības nodaļas pārstāvis reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. 

Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar domes sēdes darba nodrošināšanu, sēžu 

zālē ir atļauti, saskaņojot to ar domes priekšsēdētāju un domes deputātiem. Ierakstu 

veicējs reģistrējas pie sēdes protokolētāja un ir atbildīgs par iegūto materiālu 

glabāšanu vai lietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī nodrošina fizisku 

personu datu aizsardzību.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     V.Jablonska 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 31.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta 

pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie 

noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes 

organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, 

iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā 

pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba 

organizācijas jautājumus. Grozījumus 

pašvaldības saistošajos noteikumos izdara, 

pieņemot citus saistošos noteikumus.  
2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos 

noteikumus par pašvaldības nolikumu izriet no 

likuma 24.panta ceturtās daļas noteikumiem, kā 

arī no likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt 

pašvaldības nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt 

nolikuma grozījumus). Lai saistošie noteikumu 

nebūtu pretrunā ar citiem tiesību aktiem, 

atsevišķas saistošo noteikumu normas 

nepieciešams precizēt vai svītrot. Nepieciešams 

veikt redakcionālus labojumus, kas nemaina 

saistošos noteikumus pēc būtības. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana 

neietekmē pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts šo jomu 

neskar. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts šo jomu 

neskar.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama 

konsultēšanās ar privātpersonām.  

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     Vija Jablonska 

 


