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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  NR. 10 
„Grozījumi Jaunpils novada domes   Saistošajos noteikumos  

Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 
 

 

Jaunpils novadā 
2013. gada 26. septembrī 

 
Izdoti saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 1. punktu    

 
 Izdarīt Jaunpils novada Saistošajos noteikumos  Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” šādus 

grozījumus: 
 

1. Punktu Nr. 3  izteikt šādā redakcijā : 

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu  likumam sastāv no 9 deputātiem. 
Dome no Domes deputātiem ievēl Domes priekšsēdētāju, vietnieku un trīs pastāvīgo komiteju locekļus. 

Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, izpilddirektors, kā arī administrācijas 
darbinieki atbilstoši pašvaldības  pārvaldes struktūrai. 

 

2. Punkta Nr. 4  apakšpunktos aizstāt ciparus: 
 4.1. apakšpunktā  ciparu 8 ( astoņi) aizstāt ar ciparu 6 (seši)    
 4.2. punktā ciparu  5 (pieci) aizstāt ar ciparu 4 (četri)               
 4.3. punktā ciparu 5  ( pieci) aizstāt ar ciparu 4 (četri)      

         

3. Punktu Nr. 11 papildināt ar punktiem:    
11.2. Pluņģe, Lietuva; 

11.3. Perano, Itālija; 
11.4.Gotlande, Zviedrija; 

11.5. Pasaules Ņūkāslu alianses biedri – Šinširo (Japāna), Neušatele (Šveice), Ņūkāsla 
(Dienvidāfrika), Ņūkāsla pie Laimas upes (Anglija), Kotabaru (Malaizija), Noiburga pie Donavas 

(Vācija),  Ņūkāsla (Austrālija), Ņūkāsla (Kanāda), Ņūkāsla pie Tainas upes (Anglija), Novohrade 

(Čehija).  
 

 
4. Punktu Nr. 13 izteikt šādā redakcijā 

13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi: 
13.1. komisijas: 

13.1.1. vēlēšanu komisiju; 
13.1.2. administratīvo komisiju; 

13.1.3. iepirkumu komisiju; 
13.1.4. dzīvokļu komisiju; 

13.1.5. administratīvo aktu strīdu komisiju;  

13.1.6. nekustamo īpašumu vērtēšanas komisiju;  
13.1.7. nekustamo īpašumu izsoles komisiju; 

13.2. Viesatu konsultatīvo padomi 
 

 



5. Punktu Nr. 20 izteikt šādā redakcijā: 

20. Domes priekšsēdētājs : 

20.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības 
domes darbu; 

20.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās; 
20.3. vada Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; 

20.4 atver un slēdz kontus bankas iestādēs 
20.4. pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; 

20.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi tiesā; 

20.6. Domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus dokumentus, atver un slēdz kontus 
banku iestādēs; 

20.7. vada Finanšu komitejas darbu; 
20.8. sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; 

20.9. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir Dome; 

20.10. var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu 
vadītāju atlaišanu no ieņemamā amata;   

20.11. saskaņo pašvaldības izpilddirektora lēmumus par pašvaldības administrācijas darbinieku 
pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba; 

20.12. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību; 

20.13. slēdz koplīgumu ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem; 
20.14. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos 

un šajā nolikumā. 
 

6. Izslēgt punktu Nr. 23  
7.  Punktu Nr. 24 izteikt  šādā redakcijā 

24.  Domes deputāti pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ izpilddirektoru, kurš pilda ar 

Domes lēmumiem noteiktos un šajā nolikumā paredzētos uzdevumus. Izpilddirektors ir pašvaldības 
administrācijas vadītājs, kurš: 

24.1. organizē Domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi un ir tiesīgs iesniegt 
priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās; 

24.2. dod rīkojumus pašvaldības administrācijas un iestāžu vadītājiem; 

24.3. sagatavo priekšlikumus Domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu 
lēmumu atcelšanu; 

24.4. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;  
24.5. ar Domes priekšsēdētāja piekrišanu vai viņa uzdevumā pieņem darbā vai atbrīvo no darba 

pašvaldības administrācijas darbiniekus; 

24.6. iesniedz Domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību izveidošanu, 
reorganizēšanu un likvidēšanu; 

24.7. rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem 
24.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta 

projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai Domei ; 
24.9. Domes sēdēs ziņo Domei par administrācijas darbu, kā arī pēc Domes vai Domes 

priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;  

24.10. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt administrācijas 
lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;  

24.11. piedalās Domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;  
24.12. atceļ administrācijas pieņemtus prettiesiskus pārvaldes organizācijas lēmumus un iesniedz 

Domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;  

24.13. organizē pašvaldības iepirkumus, 
24.14. pašvaldības lēmumu un budžetā atvēlēto līdzekļu ietvaros nosaka pašvaldības administrācijas 

struktūru, štata un ārštata darbinieku sarakstu, darbinieku amata aprakstus. 
24.15. pārstāv pašvaldības administrāciju attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; 

24.16. Domes vārdā izdod  saimnieciska rakstura darījuma vai uzdevuma izpildei pilnvaras un citus 
juridiskos dokumentus. 

24.17. veic citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un Domes lēmumos, un Domes, 

Domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku uzdevumā; 
 

8. Punkta Nr. 25  pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 



Pēc kārtējām pašvaldības domes  vēlēšanām un pašvaldības Domes priekšsēdētāja amata 

zaudēšanas  gadījumā izpilddirektors nodrošina un organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu  

jaunajam pašvaldības  Domes priekšsēdētājam. 
 

9. Nodaļas 58. punktu izteikt šādā redakcijā: 
Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, uzņēmuma un citus saimnieciskos  līgumus par summu, kas 

nepārsniedz  Ls 3 000,00 (trīs tūkstoši lati ), vai 4270,00 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit ) euro (  ar 

2014.gada 1. janvāri) un būvniecības līgumus , kas nepārsniedz Ls 10 000, 00 ( desmit tūkstoši lati) vai 
14 230,00 (četrpadsmit  tūkstoši divi simti trīsdesmit ) euro (  ar 2014.gada 1. janvāri)slēdz pašvaldības 

izpilddirektors. 
 

10.  Punktu Nr. 66 otro teikumu  izteikt šādā redakcijā : 

 Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 9.00. (nepieciešamības 
gadījumā sēžu  norises laiks var mainīties) 

 
 11.Izslēgt punktu Nr. 92                                

 12. Izslēgt apakšpunktu Nr. 95.13                   
 13. Apakšpunktu Nr. 103.4 izteikt šādā redakcijā:   

  Izpilddirektors; 

 
14. Punktu Nr. 104 izteikt šādā redakcijā: 

 Apmeklētāju  pieņemšana: 
104.1. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja  vietniekam un izpilddirektoram  vienu  reizi 

nedēļā – pirmdienās 

104.2. Domes  deputātiem ne retāk kā   reizi divos mēnešos 
104.3.  Domes  atbildīgajiem  darbiniekiem , saskaņā ar Iekšējās darba kārtības noteikumiem 

Informācija ar apmeklētāju pieņemšanas laikiem  izliekama uz informācijas stenda un publicējama 
domes  interneta mājas lapā. 

 
 15. Punktu Nr. 120 izteikt šādā redakcijā 

  Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas autonomās kompetences jomā  atbilstoši 

augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem  izdoto administratīvo  aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu 
pašvaldības ietvaros, pašvaldība izveido Administratīvo aktu strīdus komisiju  4 (četru) cilvēku sastāvā: 

  120.1. Domes priekšsēdētājs 
  120.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks 

  121.3. Izpilddirektors 

   
 16. Punktā Nr. 121. vārdu vadītājs aizstāt ar vārdu priekšsēdētājs                  

 17. Punkta Nr. 123 apakšpunktus izteikt šādā redakcijā: Admin. aktu strīdus ko. apstrīd admin. aktus , kurus 

izdod 

  123.1. Izpilddirektors; 
  123.2. Iestāžu vadītāji; 

  123.3. Būvvalde; 

  123.4. Dzīvokļu komisija; 
  123.5.Pašvaldības policija; 

  123.6. Nekustamo īpašumu vērtēšanas komisija 
123.7. Nekustamo īpašumu izsoles komisija 

 

 
Domes priekšsēdētāja         L.Gintere 

 

 
1. variants 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  NR. 10 

„Grozījumi Jaunpils novada domes   Saistošajos noteikumos  
Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Atbilstoši Republikas  pilsētas domes un novada vēlēšanu likumam Domē mainījās 

deputātu skaitliskais sastāvs, kā arī attiecīgi pastāvīgo komiteju skaitliskais  

1.2.  
1.3. 2013.gada 31.janvārī ir izdarīti grozījumi likumā „Par pašvaldībām”. 

1.4. Domes  1. Sēde  par komiteju skaitlisko sastāvu 

1.5. 2013.gada .....augustā  domes  sēdē, kurā pieņēma lēmumus par Izpilddirektora 

ievēlēšanu 

1.6.  Precizētas priekšsēdētāja , izpilddirektora  pienākumi 

2. Līgumu slēgšanas nosacījumi 

2. Īss saistošo noteikumu 

satura izklāsts 

 

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 24.pantu. 

2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un 

pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas 

jautājumus. 

2.3. Saistošajos noteikumos: 

2.3.1. precizēti nolikumā lietotie termini, grozīts pastāvīgo komiteju  skaitliskais 

sastāvs; 

2.3.2. jaunā redakcijā izteikta trīs domes priekšsēdētāju vietnieku kompetence; 

2.3.3. precizēta  domes priekšsēdētāja  un izpilddirektora kompetence  

2.3.4. izdarīti vairāki redakcionāli labojumi. 

2.4. 

3. Informācija par plānoto 

saistošo noteikumu ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde neatstās lielāku ietekmi uz pašvaldības budžetu, kā tas 

paredzēts Jelgavas pilsētas 2013.gada budžetā.  

4. Informācija par plānoto 

saistošo noteikumu ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošos noteikumus piemēros pašvaldība. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

 

 

 
 

 

 


