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A P S T I P R I N Ā T I  

Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes  

2018.gada 25. oktobra lēmumu (protokols Nr.16,3.§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI                             

 

2018.gada 25. oktobrī                                                                                                           Nr.9/2018  

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā                                                    

 

 

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 

“VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

 1.punktu, 24.pantu 

 

 

Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2018 “VECPIEBALGAS NOVADAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt Saistošo noteikumu 6.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.13. Vecpiebalgas novada pamatskola”. 

 

2. Svītrot Saistošo noteikumu  6.14. un 6.15. apakšpunktus. 

 

3. Papildināt Saistošo noteikumu I. nodaļu ar 6.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“6.
1  

Lai īstenotu atsevišķu funkciju izpildi būvniecības procesa tiesiskuma jomā,   

Pašvaldība kopīgi ar Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas Priekuļu un Raunas novadu 

pašvaldībām ir deleģējusi šo funkciju izpildi Amatas novada pašvaldībai, kura 

pamatojoties uz sadarbības līgumu šīs funkcijas izpildei izveidojusi Apvienoto 

būvvaldi.” 

 

4. Papildināt Saistošo noteikumu I. nodaļu ar 6.
2 

punktu šādā redakcijā: 

“6.
2 

Lai īstenotu atsevišķas funkcijas izglītības jomā, Pašvaldība kopīgi ar 

Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas Priekuļu un Raunas novadu pašvaldībām ir 

deleģējusi šo funkciju izpildi Amatas novada pašvaldībai, kura pamatojoties uz 

sadarbības līgumu šīs funkcijas izpildei izveidojusi  Apvienoto izglītības pārvaldi.” 



5. Papildināt Saistošo noteikumu 7.punktu ar 7.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.7.Administratīvā nodaļa”. 

 

6. Izteikt  Saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 

“ 8.Administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas 

struktūrvienību, iestāžu tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar domes 

apstiprinātiem nolikumiem.” 

 

7. Papildināt Saistošo noteikumu I. nodaļu ar 10. 
1 

punktu šādā redakcijā:  

“10. 
1 

Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem iestādes nolikumā vai 

statūtos paredzētajā kārtībā ir tiesības slēgt civiltiesiskus līgumus, pārstāvēt iestādi 

attiecībās ar valsti, Pašvaldību un citām iestādēm bez īpaša domes pilnvarojuma.” 

 

8. Papildināt Saistošo noteikumu 12.punktu ar 12.10. apakšpunktu šādā redakcijā “ 

“12.10. Uzņēmēju konsultatīvo padomi.” 

 

9. Papildināt Saistošo noteikumu I. nodaļu ar 12. 
1 

punktu šādā redakcijā:  

“12. 
1 

Vecpiebalgas novada pašvaldības pārvaldes struktūras shēma attēlota Pielikumā 

Nr.1.” 

 

10. Papildināt Saistošo noteikumu 13.punktu aiz vārda “Komisiju” ar vārdiem “un 

konsultatīvās padomes”. 

 

11. Papildināt Saistošo noteikumu I. nodaļu ar 14. 
1 

punktu šādā redakcijā:  

“14. 
1 

Saziņai ar iedzīvotājiem pašvaldība par pašvaldības budžeta līdzekļiem, izveido un 

uztur Vecpiebalgas novada pašvaldības bezmaksas informatīvo laikrakstu „Vecpiebalgas 

novada ziņas”, kurš ir pieejams iedzīvotājiem bez maksas, un oficiālo tīmekļa vietni 

www.vecpiebalga.lv .” 

 

12. Papildināt Saistošo noteikumu 40.punktu aiz vārdiem “atbilstību augstāka spēka 

normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem.”  ar teikumu šādā 

redakcijā: 
“Lēmumu projektus, kuru izpildes nodrošinājums ir saistīts ar Pašvaldības budžeta 

līdzekļu izlietojamu saskaņo ar Pašvaldības ekonomistu.” 
 

13. Izteikt Saistošo noteikumu 46.punktu šādā redakcijā: 

“46.  Domes priekšsēdētājs budžeta ietvaros ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt 

līgumus par naudas summu, kas nepārsniedz 15000,00 eiro (piecpadsmit tūkstoši eiro, 

00 eiro centus) pirms nodokļu nomaksas. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot 

līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Administrācijas darbību, un kuru summa 

nepārsniedz 15000,00 eiro (piecpadsmit tūkstošus eiro, 00 eiro centus) pirms nodokļu 

nomaksas, pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram vai citai pašvaldības 

administrācijas amatpersonai.” 

 

14. Izteikt Saistošo noteikumu 47.punktu šādā redakcijā: 

“47. Izpilddirektors budžeta ietvaros ir tiesīgs slēgt darba līgumus ar pašvaldības 

darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem 

pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz 5000,00 eiro (pieci tūkstošus eiro, 00 eiro 

centus) pirms nodokļu nomaksas. Izpilddirektors ar rīkojumu ir tiesīgs uzdot citai 

Administrācijas amatpersonai/darbiniekam pašvaldības vārdā slēgt Administrācijas 

http://www.vecpiebalga.lv/


darbības nodrošināšanai nepieciešamos līgumus, kas nepārsniedz 5000,00 eiro (pieci 

tūkstošus eiro, 00 eiro centus) pirms nodokļu nomaksas. Līgumus, ko slēdz 

pilnvarotas Administrācijas amatpersonas/darbinieki, saskaņo ar izpilddirektoru.” 

 

15. Papildināt Saistošo noteikumu VI. nodaļu ar 47.
1 

punktu šādā redakcijā: 

“47.
1 

Lēmumu par tādu līgumu noslēgšanu, kuru summas pārsniedz 46. punktā 

noteiktos limitus, pieņem Dome, norādot par līguma noslēgšanu atbildīgo 

amatpersonu vai struktūrvienību un pilnvarojumu attiecīgajai 

amatpersonai/darbiniekam līgumu noslēgt. Šajā nolikumā noteiktā kārtība neattiecas 

uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.” 

 

16. Aizstāt saistošo noteikumu 50.punktā vārdu “datumu” ar vārdu “termiņu”. 

 

17. Izteikt Saistošo noteikumu 51.punktu šādā redakcijā: 

“51. Sadarbības līgumus ar valsts un/vai pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, 

sabiedriskajām organizācijām, kuru priekšmets ir abpusēja sadarbība un kuri nav 

saistīti ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, slēdz Domes priekšsēdētājs. Par 

citu sadarbības līgumu slēgšanu lemj Dome un līgumu uz Domes lēmuma pamata 

slēdz Domes priekšsēdētājs.” 

 

18. Izteikt Saistošo noteikumu 105.punktu šādā redakcijā: 

“105.Pašvaldības iestādes vai speciāli pilnvarotas amatpersonas var izdot 

administratīvos aktus autonomās kompetences gadījumos, ja administratīvā akta 

izdošanas tiesības izriet no likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, vai šādas 

tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem noteiktas Pašvaldības 

saistošajos noteikumos, iestāžu nolikumos vai Domes lēmumos. Dome ar lēmumu 

nevar delegēt iestādēm un amatpersonām  tādu jautājumu izlemšanu, kas ir Domes 

ekskluzīvajā kompetencē. “ 

 

19. Izteikt Saistošo noteikumu 106.punktu šādā redakcijā: 

“106. Pašvaldības iestādes vai speciāli pilnvarotas amatpersonas izdotā administratīvā 

akta un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību un principus nosaka Administratīvā 

procesa likums. “ 

 

20. Izteikt Saistošo noteikumu 107.punktu šādā redakcijā: 

“107.Domē var apstrīdēt administratīvos aktus, kurus izdevusi: 

 107.1. Administrācija;  

 107.2. Sociālais dienests;  

 107.3. Vecpiebalgas vidusskola;  

 107.4. Vecpiebalgas novada pamatskola  

 107.5.  Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija;  

 107.6.  Dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija.”  

 

21. Papildināt  Saistošo noteikumus ar 108., 109., 110. un 111.punktu un izteikt šādā 

redakcijā: 

“108. Personas iesniegums par Pašvaldības iestādes vai speciāli pilnvarotas 

amatpersonas izdotā administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzams Administrācijā.”  

  

109. Personas iesniegums par Pašvaldības iestādes vai speciāli pilnvarotas 

amatpersonas izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu tiek 



izskatīts Domes sēdē, ja Pašvaldības iestādes nolikumā vai saistošajos noteikumos 

nav noteikts citādi. Dome lemj par personas apstrīdētu administratīvo aktu un prasību. 

 

110. Domes lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto administratīvo aktu, persona var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu namā.  

 

111. Tiesā var pārsūdzēt sekojošu Pašvaldības iestāžu izdotos administratīvos aktus, 

kā arī faktisko rīcību:  

111.1. Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas;  

111.2. Dzimtsarakstu nodaļas;  

111.3. Administratīvās komisijas;  

111.4. Novada vēlēšanu komisijas.” 

 

                     Novada domes priekšsēdētājs                                             Indriķis PUTNIŅŠ 


