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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2010/1 

                

Apstiprināti 

ar Kuldīgas novada Domes 

2010.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.1, p.69.) 

 

 

Grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos  

Nr. 2009/1 „Kuldīgas novada pašvaldības nolikums”  

 

                                                                                           Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                     "Par pašvaldībām" 21.panta1.daļas 1.punktu un 24. pantu 

un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Izdarīt grozījumus Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2009/1 „Kuldīgas novada 

pašvaldības nolikums”: 

1. Papildināt saistošo noteikumu 4.punkta 4.1.apakšpunktu un izteikt saistošo noteikumu 

4.punktu 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“4. Kuldīgas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi un darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošina Kuldīgas novada pašvaldība (Struktūra Pielikumā Nr.1), kas 

izveidota kā patstāvīga pašvaldības iestāde, kurai apstiprināts nolikums un kuras sastāvā ir: 

4.1. attīstības pārvalde; 

4.1.1.būvniecības nodaļa; 

4.1.2.attīstības un projektu vadības nodaļa; 

4.1.3. nekustamo īpašumu nodaļa; 

4.1.4. restaurācijas nodaļa.” 

 

2. Papildināt saistošo noteikumu 7.punktu ar 7.21.apakšpunktu, 7.22.apakšpunktu un 

7.23.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: 

 „7.21. Kuldīgas novada pašvaldības iestāde „Kuldīgas tūrisma attīstības centrs”; 

 7.22. Kuldīgas novada sociālās aprūpes centrs „Venta”; 

7.23. Kuldīgas novada sporta skola.” 

 

3. Svītrot saistošo noteikumu 8.4.apakšpunktu „8.4. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra 

„Kuldīgas sporta centrs”.” 

 

4. Papildināt saistošo noteikumu 8.punktu ar 8.6.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: 

 „8.6. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas attīstības aģentūra”.” 

 

5. Papildināt saistošo noteikumu 9.punkta 9.6.apakšpunktu, izsakot to sekojošā redakcijā:  

„9.6. likvidējamā SIA „Informācijas un tūrisma koordinācijas centrs”.”  

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt saistošo noteikumu 9.punktu ar 9.13.apakšpunktu, izsakot to sekojošā 

redakcijā:  

„9.13. SIA „Kuldīgas IT kompetences centrs”.”  

 

7. Papildināt saistošo noteikumu 14.punktu ar 14.4.4.apakšpunktu, izsakot to sekojošā 

redakcijā:  

„14.4.4. Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās aizsardzības komisija.”  

 

8. Izdarīt izmaiņas saistošo noteikumu pielikumā Nr.3, papildinot ar „Kuldīgas novada un 

Skrundas novada Civilās aizsardzības komisija”. 

 

9. Izdarīt izmaiņas saistošo noteikumu pielikuma Nr.5 nosaukumā, izsakot tos sekojošā 

redakcijā,: 

„Kuldīgas novada Domes un Kuldīgas novada pašvaldības veidlapas (Pielikums 

Nr.5)”;  

pievienot jaunās veidlapas un papildināt ar sekojošo: „Noteikt, ka Pielikums Nr.5 

stājies spēkā no 2010.gada 1.janvāra.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      I.Bērziņa 

 

 

 

 


