
PĀVILOSTAS NOVADA DOME
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv

LĒMUMS
Pāvilostā

2013. gada 25.jūlijā Protokols Nr. 3., 4.§

Par   saistošo noteikumu Nr. 5   
„Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 
2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”” projektu

1. Izskatīja LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 08. 07.2013. vēstuli 
par saistošajiem noteikumiem.

2. Konstatēja, ka ir jāveic grozījumi apstiprinātajā saistošo noteikumu redakcijā:
2.1. lai nodrošinātu noteikumu atbilstību likumdošanas prasībām;
2.2. sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas izsniegto atļauju 

par kopīgas Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pārvaldes izveidošanu.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1) punktu un 24.pantu

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ:

3.1.  Apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošos noteikumus Nr. 
5 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 
4 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””.

3.2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai.

3.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Lēmuma projektu 17.07.2013. sagatavoja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa
Lēmumu nosūtīt:
1-Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ( rakstveidā un elektroniski)
2- www.pavilosta.lv ( elektroniski)
3-informatīvam izdevumam „Pāvilostas Novada Ziņas” ( elektroniski)

mailto:dome@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/


4- pagasta pārvaldei ( elektroniski)

Latvijas Republika
PĀVILOSTAS NOVADA DOME
Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466

Tālrunis 63498261, fakss 63484567

APSTIPRINĀTI 
ar Pāvilostas novada domes 25.07.2013.

sēdes protokolu Nr. 3, 4.§
 

 
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5

Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos 
Nr. 4 

„PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
                                                                                        

Izdoti pamatojoties uz likumu       
                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 24.pantu 
                                                                 

Izdarīt  Pāvilostas  novada  domes  27.06.2013.  sēdē  (  protokols  Nr.  2,  1.§)  apstiprinātajos 
Pāvilostas  novada pašvaldības  2013.gada  saistošajos  noteikumos  Nr.  4  „Pāvilostas  novada 
pašvaldības nolikums” šadus grozījumus:

1. Grozīt saistošo noteikumu 8.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“8.  Pašvaldības  sniegto  pakalpojumu  pieejamību  pašvaldības  teritoriālajās  vienībās 
nodrošina:

8.1. Sakas pagastā un Pāvilostā- Pāvilostas novada pašvaldība;
8.2. Vērgales pagastā- Vērgales pagasta pārvalde.”

9. Grozīt saistošo noteikumu 2.6. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
“ 2.6. sastāv no deviņiem deputātiem;” 

10. Grozīt saistošo noteikumu 2.7. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
“  2.7.  no  Domes  deputātiem  ievēl  Domes  priekšsēdētāju,  vietnieku  un  četru 
pastāvīgo komiteju locekļus.”

11. Grozīt saistošo noteikumu 3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“  3.  Lai  nodrošinātu  savu  darbību  un  izstrādātu  domes  lēmumprojektus,  dome no 

pašvaldības deputātiem ievēl:
11.1. finanšu komiteju piecu locekļu sastāvā;



11.2. sociālo jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā;
11.3. izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā;
11.4. attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un 

saimniecisko jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā.”

12. Grozīt saistošo noteikumu 12.5. apaškpunktu un izteikt šādā redakcijā:
“12.5. atver un slēdz kontus kredītiestādēs;”

13. Svītrot saistošo noteikumu 90.punkta pēdējo teikumu un izteikt šādā redakcijā:
“  90.  Ikvienai  personai  ir  tiesības  iepazīties  ar  domes  pieņemtajiem  lēmumiem, 

izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
Pašvaldība  nav  tiesīga  atteikt  informāciju  par  pašvaldības  budžeta  izlietojumu  un 
noslēgtajiem  līgumiem,  izņemot,  ja  informācija  ir  komercnoslēpums.  Atteikumu 
informācijas pieejamībai jāpamato.”

14. Papildināt  saistošos  noteikumus  ar  atsevišķu  nodaļu  “Noslēguma  jautājums”  šādā 
redakcijā:

“Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Pāvilostas novada domes 
2009.gada 1.jūlija saistošie noteikumi Nr. 1” Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”.”

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons



PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 5

„Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””

Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Pāvilostas novada dome ir 27.06.2013. apstiprinājusi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošos 
noteikumus Nr.4„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 

Saistošo noteikumu  projekta 
nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība

1. Lai nodrošinātu noteikumu atbilstību 
likumdošanas prasībām.

2. Sakarā ar Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta 
kopīgas pārvaldes  izveidošanu.

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts Nolikums tiek redakcionāli labots.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Projekts nerada papildus ietekmi uz budžetu.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Projekts nerada ietekmi

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām
Projekts nerada ietekmi

Normatīvie akti, saskaņā ar 
kuriem  Saistošie noteikumi 

sagatavoti
Likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas 
1.punktu un 24.pantu

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots  www.pavilosta.lv Pāvilostas  novada 
pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi”

http://www.cesis.lv/
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