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

LĒMUMS
Pāvilostā

2013. gada 19.septembrī Protokols Nr. 6., 2.§

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

1. 29.08.2013. Pāvilostas novada dome nolēma izmainīt domes priekšsēdētāja vietnieka 
amata  pienākumu pildīšanas  veidu un arī  mainīja  amata  nosaukumu saimniecības 
pārzinei kā rezultātā ir jāveic attiecīgi grozījumi pašvaldības nolikumā.

2. Pamatojoties  uz  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  1)  punktu  un 
24.pantu, 69.1 panta trešo daļu

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ:

2.1. Apstiprināt  Pāvilostas  novada  pašvaldības  2013.gada  saistošos  noteikumus 
Nr.  6  „Grozījumi  Pāvilostas  novada  pašvaldības  2013.gada  saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””.

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

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

Sēdes vadītājs Andris Zaļkalns

Lēmuma projektu 17.09.2013. 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)
4- Vērgales pagasta pārvaldei ( elektroniski)

mailto:dome@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/
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  APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes

19.09.2013. lēmumu 
(prot. Nr. 6., 2.§)

 
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6

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  14.  punktu,  svītrot  tā  apakšpunktus  un  izteikt  šādā 
redakcijā:
“14. Domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa 

prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos 
gadījumos.” 

2. Grozīt saistošo noteikumu 87. punktu un izteikt šādā redakcijā:
“87.  Domes  priekšsēdētājam  un  izpilddirektoram  vienu  reizi  nedēļā  ir  iedzīvotāju 

pieņemšanas laiki:”

3. Svītrot 87.2. apakšpunktu un tā apakšpunktus.

4. Aizstāt  saistošo  noteikumu  pielikumā  amata  nosaukumu  saimniecības  pārzine  uz 
parka dārzniece.

Sēdes vadītājs Andris Zaļkalns

mailto:dome@pavilosta.lv


PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 6

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

Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi 
Nr.4„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 
apstiprināti 2013.gada 27.jūnijā. Atbilstoši likuma „Par 
pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības 
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka 
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Saistošo noteikumu  projekta 
nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība

Nolikums tiek grozīts jo ir izmainīts domes 
priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu pildīšanas 
veids un arī mainīts amata nosaukums saimniecības 
pārzinei

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts Redakcionālu grozījumu veikšana.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Projekts nerada ietekmi

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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