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Norādāmā informācija
1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 24. panta pirmā daļa nosaka, ka
pašvaldības nolikums (turpmāk – Nolikums) ir saistošie noteikumi,
kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā
pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus. Iepriekš
spēkā esošie 2017. gada 29. jūnijā apstiprinātie Kuldīgas novada
Domes saistošie noteikumi Nr. 2017/9 “Kuldīgas novada
pašvaldības nolikums” ir jāgroza, jo pašvaldībā notikušas būtiskas
strukturālas izmaiņas, attiecīgi mainījušies Domes amatpersonu
pienākumi un atbildības sfēras, reorganizētas pašvaldības iestādes
un struktūrvienības. Tā kā nepieciešamie grozījumi ir apjomīgi un
tos nevar izdarīt, negrozot kopējo numerāciju, lietderīgi apstiprināt
Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu no jauna.
2.1.Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu.
2.2.Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir atbilstoši likumam “Par
pašvaldībām” noteikt: pašvaldības teritoriālo dalījumu;
pašvaldības administrācijas struktūru; domes komitejas, to
skaitlisko sastāvu, kompetenci un darba organizāciju; domes un
tās komiteju darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;
pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtību un līgumu
noslēgšanas procedūru; kārtību, kādā privātpersonas var iepazīties
ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem
un domes sēžu protokoliem; pašvaldības administrācijas izdoto
administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību; kārtību, kādā
pašvaldības institūcijās pieņem apmeklētājus un izskata
iesniegumus; kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar
pašvaldības mantu un finanšu resursiem; kārtību, kādā domes
priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un
dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; kārtību,
kādā rīko publisko apspriešanu; citus jautājumus, kuri attiecas uz
domes vai administrācijas darbu un saskaņā ar šo likumu jānosaka
pašvaldības nolikumā.
3.1.Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības
budžetu nav.
3.2.Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas,
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo
noteikumu izpildi.
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5.1.Informāciju par šiem saistošajiem noteikumiem var iegūt,
vēršoties Kuldīgas novada pašvaldības Adminstratīvajā nodaļā
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, t.63322469.
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