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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.23

„Grozījumi Nr.1 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas
novada domes nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 1 punktu un 24.pantu
1. Izdarīt Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas
novada domes nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Raunas novada domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir šādas iestādes:
6.1. Raunas vidusskola;
6.2. Drustu pamatskola;
6.3.Raunas bibliotēka;
6.4. Rozes bibliotēka;
6.5. Drustu bibliotēka;
6.6. Gatartas bibliotēka
6.7. Sociālais dienests;
6.8. Bāriņtiesa;
6.9. Saimnieciskais dienests;
6.10. Drustu novadpētniecības muzejs;
6.11. Bērnu un jauniešu centrs;
6.12. Gatartas pansionāts;
6.13. Novada būvniecības pārzināšana un kontrole uz līguma pamata deleģēta citai
pašvaldībai;
6.14. Novada izglītības pārvaldes funkcijas uz līguma pamata deleģētas citai pašvaldībai.”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:
„41. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos
līgumus par naudas summu līdz 50 000 latiem. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var
uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldību administrācijas darbību,
un kuru summa nepārsniedz 5000 latus, pašvaldības vārdā slēgt saimnieciskā dienesta
1

priekšniekam, Raunas vidusskolas direktorei, izpilddirektoram vai citai pašvaldības administrācijas
amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 80. punktu šādā redakcijā:
„80. Pašvaldība saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
(turpmāk – VARAM), kura ne vēlāk kā mēneša laikā no saistošo noteikumu saņemšanas izvērtē
pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu un nosūta pašvaldībai attiecīgu atzinumu. Ja
šajā atzinumā nav izteikti iebildumi par tiesiskumu vai pašvaldībai augstākminētajā termiņā
atzinums nav nosūtīts, pašvaldība publicē saistošos noteikumus.
Ja saņemts VARAM atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas
prettiesiskums, dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumam un publicē precizētos
saistošos noteikumus.
Dome saistošos noteikumus publicē pašvaldības izdevumā „Raunas novada vēstis”, izliek
redzamā vietā domes ēkā un Drustu pagasta pakalpojumu centrā, kā arī pašvaldības mājas lapā
internetā, tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas informatīvajā izdevumā
„Raunas un Drustu vēstis”.”
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Raunas novada domes priekšsēdētājs:

A.Neimanis
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Raunas novada pārvaldes struktūra
Dome

Priekšsēdētājs

Komitejas:

Finanšu
komiteja

Izglītības un
kultūras un sporta

Sociālo un
saimniecisko
jautājumu komiteju

Drustu pagasta
pārvalde

Izpilddirektors

Struktūrvienības,
kuras pilda valsts
deleģētas funkcijas

Priekšsēdētāja
vietnieks

Domes administrācija

Komisijas:

Vēlēšanu komisija

Administratīvā komisija

Iepirkumu komisija

Privatizācijas
komisija

Ārkārtas situāciju
komisija

Iestādes

Bāriņtiesa

Kancelejas nodaļa

Saimnieciskais
dienests

Dzimtsarakstu nodaļa

Attīstības nodaļa

Sociālais dienests

Grāmatvedības nodaļa

Raunas vidusskola

Kultūras nodaļa

Drustu pamatskola

Raunas bibliotēka

Rozes bibliotēka

Drustu bibliotēka

Gatartas bibliotēka

Gatartas pansionāts

Drustu
novadpētniecības
muzejs
Bērnu un jauniešu
centrs
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