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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Daugavpilī
2013.gada 27.jūnijā

Nr. 13
Protokols Nr. 19., 2.&, lēmums Nr.665

Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar Latvijas
Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
1.
Izdarīt Daugavpils novada domes 2009.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Daugavpils novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no
pašvaldības deputātiem ievēlē:
6.1. finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;
6.2. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
6.3. sociālo un veselības jautājumu komiteju 8 locekļu sastāvā;
6.4. tautsaimniecības komiteju 8 locekļu sastāvā.”
1.2. Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:
„27. Sociālo un veselības jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē
jautājumus, kas saistīti ar šādu pašvaldības autonomo funkciju izpildi:
27.1. sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
27.2. nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu;

27.3. nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi, sociālo
rehabilitāciju, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs,
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);
27.4. gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un
mantisko tiesību un interešu aizsardzību;
27.5. piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības
apkarošanā;
27.6. savas kompetences ietvaros izskatīt amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību,
komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniegt tos finanšu komitejā.
28. Tautsaimniecības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus, kas
saistīti ar šādu pašvaldības autonomo funkciju izpildi:
28.1. izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas
plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;
28.2. noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi,
ja likumos nav noteikts citādi;
28.3. sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties
par bezdarba samazināšanu;
28.4. izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
28.5. saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību;
28.6. nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;
28.7. valsts statistikai nepieciešamo ziņu vākšana un sniegšana;
28.8. sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana;
28.9. savas
kompetences
ietvaros
izskatīt
amatpersonu,
iestāžu,
kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniegt tos
finanšu komitejā;
28.10. organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
28.11. gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu
pasākumi, kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana),
28.12. piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.”
1.3.

Svītrot 29.punktu.

2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi, tie publicējamai
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un
izliekami novada domes un pagasta pārvalžu ēkās.

