APSTIPRINĀTI
Garkalnes novada domes
2017.gada 29.augusta sēdē
(protokols Nr.5, 22.§)

Saistošie noteikumi Nr. 3
Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.19 „Garkalnes pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
23. un 24.pantu
Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Garkalnes
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. papildināt 9.punktu ar 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.3. biedrībā „Pierīgas pašvaldību apvienībā.””;
2. svītrot 15.6., 15.7., 15.8., 15.9., 15.11, 15.12., 15.15. un 15.16.apakšpunktu;
3. papildināt 15.13.apakšpunktu aiz vārdiem „Dienas centra” ar vārdiem „un Garkalnes sporta
centra”;
4. papildināt 17.punktu ar 17.12.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.12.1 slēdz līgumus par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām;”;
5. svītrot 17.19.apakšpunktā vārdus „bet ne retāk kāvienu reizi divos mēnešos”;
6. svītrot 33.6.apakšpunktu;
7. svītrot 35.1.apakšpunktā vārdus „lēmumu un”;
8. izteikt 45.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„45.Domes Biroja vadītāja saņemtos lēmumprojektus nodod Domes priekšsēdētājam.”;
9. papildināt saistošos noteikumus ar 45.1punktu šādā redakcijā:
„45.1Bez izskatīšanas Domes komitejās Domē tiek izskatīti šādi lēmumprojekti:

451.1.par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu;
451.2. par parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;
451.3.pašvaldības nolikuma grozījumi, ja tie neskar pastāvīgo komiteju kompetenci;
451.3. par komisiju un darba grupu izveidošanu, ja tie neskar pastāvīgo komiteju kompetenci”;
10. izteikt 54.punktu šādā redakcijā:
„54. Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu slēdz izpilddirektors. Administratīvo
līgumu par izlīguma noslēgšanu izskata Domes sēdē un līgumu slēdz Domes priekšsēdētājs.
Sadarbības līgumus izskata Domes sēdē un līgumu slēdz Domes priekšsēdētājs.”;
11. svītrot 55.punktu;
12. svītrot 57.punktu;
13. izteikt 65.punktu šādā redakcijā:
„65.Domes kārtējās sēdes notiek reizi mēnesī un tās sasauc atbilstoši likuma „Par pašvaldības”
27.pantam.”;
14. svītrot 66.punktu;
15. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:
„68.Video un audio ierakstus, kas nav saistīti ar domes sēdes darba nodrošināšanu, un kurus vēlas
veikt preses vai masu saziņas līdzekļu pārstāvji, var veikt par to attiecīgi informējot sēdes vadītāju.
Citas personas video un audio ierakstus var veikt tikai ar Domes atļauju.”
16. papildināt saistošos noteikumus ar 68.1punktu šādā redakcijā:
„681. Domes sēdes ir atklātas. Ja Domes sēdē tiek izskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar fizisko
personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanu, tad, ievērojot normatīvo
aktu prasības par fizisko personu datu aizsardzību, šie jautājumi tiek izskatīti Domes sēdes
slēgtajā daļā un sēdē piedalās tikai tās personas, kuras ir saistītas ar minētā jautājuma
izskatīšanu.”
17. svītrot 78.punktu;
18. svītrot 92.punktu;
19. svītrot 93.punktu.
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