SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2019.gada 12.septembrī

Nr.32
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot.Nr.12, 9.§)

„Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos
Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.5. Allažu pamatskola, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:
8.5.1. Allažu sporta centrs;”;
1.2. izteikt 8.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.7. Siguldas Mākslu skola „Baltais flīģelis”, kuras sastāvā ir šāda struktūrvienība:
8.7.1. Siguldas koncertzāle „Baltais flīģelis”;”;
1.3. izteikt 8.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.16. Siguldas novada Kultūras centrs, kura sastāvā ir šāda struktūrvienība:
8.16.1. Siguldas pagasta Kultūras nams;
8.16.2. Jūdažu sabiedriskais centrs;
8.16.3. Allažu pagasta Tautas nams;
8.16.4. Mores pagasta Tautas nams;
8.16.5. Siguldas novada bibliotēka, kuras sastāvā ir šādas apakšstruktūrvienības:
8.16.5.1. Siguldas pagasta Centra bibliotēka;
8.16.5.2. Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka;
8.16.5.3. Allažu pagasta bibliotēka;
8.16.5.4. Mores pagasta bibliotēka;”;

1.4. izteikt 8.20.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.20. Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests, kura sastāvā ir šādas struktūrvienības:
8.20.1. Ģimenes atbalsta centrs;
8.20.2. Dienas centrs;
8.20.3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļa;”;
1.5. izteikt 8.1 punktu šādā redakcijā:
„8.1 Pašvaldības funkciju realizēšanai Pašvaldības pārraudzībā saskaņā ar šo nolikumu ir
pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra”, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:
8.1 1. Tūrisma informācijas centrs;
8. 1 2. Livonijas Ordeņa Siguldas pils;
8. 1 3. Siguldas pils kvartāls;
8. 1 4. Uzņēmējdarbības atbalsta punkts;
8. 1 5. Tūrisma informācijas centrs „Gūtmaņala”;
8. 1 6.Pilsētvides plānošanas nodaļa;
8. 1 7. Jaunā pils.”;
1.6. svītrot 14.7.apakšpunktu;
1.7. papildināt ar 8.2 punktu šādā redakcijā:
„8.2 Pašvaldības domes institūcionālajā padotībā, pārraudzības formā, ir tās izveidotā pastarpinātās
pārvaldes iestāde „Siguldas novada vēlēšanu komisija”.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.32 „Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Siguldas
novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi precizēt iestādes
„Siguldas novada vēlēšanu komisija” statusu.
Noteikumu projekts paredz precizēt iestādes „Siguldas
novada vēlēšanu komisija” statusu, nosakot: „Pašvaldības
domes institūcionālajā padotībā (pārraudzībā) ir tās ievēlētā
pastarpinātās pārvaldes iestāde „Siguldas novada vēlēšanu
komisija”, ņemot vērā: Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.
panta 3.punkts noteic, ka iestāde ir institūcija, kura darbojas
publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo aktu
noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu
līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs personāls.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju
izveidošana, darbība un kompetences ir noteiktas
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Republikas pilsētas vai
novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas
pilsētas vai novada dome. Vēlēšanu komisija kā pastāvīga
pašvaldības institūcija darbojas visu attiecīgās domes
pilnvaru laiku. Vēlēšanu komisiju darbība Saeimas
vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas
nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā tiek finansēta no
valsts budžeta, bet pašvaldību vēlēšanās – no attiecīgās
pašvaldības budžeta.
Tādējādi Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē
republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas pieder pie
pastarpinātās pārvaldes institucionālās sistēmas un attiecīgi
atrodas tās domes institucionālajā padotībā, kas vēlēšanu
komisiju izveidojusi.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz
uzņēmējdarbības vidi.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

Saistošos noteikumus publicē vietējā laikrakstā, kā arī tie
tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv
un izlikti redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagastu
pārvaldēs.
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu projekts publicēts Siguldas novada
privātpersonām
pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

U. Mitrevics

