
 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

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

 

LĒMUMS 

Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 

 

2014. gada 30.oktobrī       Protokols Nr. 16., 2.§ 

 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 

2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Pāvilostas novada pašvaldības 

nolikums”” projekta apstiprināšanu 

 

1. Pāvilostas novada dome ir izveidojusi jaunu komisiju- medību koordinācijas komisiju, 

kas nav iekļauta Pāvilostas novada pašvaldības nolikumā un ir jāprecizē iestādes 

nosaukums.  

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 2014.gada saistošos noteikumus Nr. 17 

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

20 „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 

atzinuma sniegšanai. 

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

 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 
 

 

 

 

 

Lēmuma projektu 10.10.2014. sagatavoja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 

Lēmumu nosūtīt: 

1-Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ( rakstveidā un elektroniski) 

2- www.pavilosta.lv ( elektroniski) 
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PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

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

 
APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 30.10.2014. 

sēdes protokolu Nr.16., 2.§ 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 17 

 

Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos 

Nr. 20 

“PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
                                                                                         

Izdoti pamatojoties uz likuma        

                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 24.pantu  

                                                                  

 Izdarīt Pāvilostas novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 

20 „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt 6.1. punktā nosaukumu SIA “Liepājas tūrisma informācijas birojs” ar 

nosaukumu SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

 

2. Papildināt noteikumus ar 9.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“ 9.1.10. medību koordinācijas komisija.”. 

 

3. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar jaunu sadaļu šādā redakcijā: 

 

Komitejas vai komisijas nosaukums Atbildīgais darbinieks 

Medību koordinācijas komisija 
izpilddirektors, protokolēšanu nodrošina 
komisijas ievēlēts sekretārs 

 
 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Pāvilostas novada pašvaldības 2014.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 

„Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 20 

„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr.20 

„Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 

2013.gada 19.decembrī un precizēti 2014.gada 

30.janvārī, atbilstoši VARAM norādēm. 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 izveidota jauna komisija, 

kā arī ir mainīts nosaukums kapitālsabiedrībai, kur 

kapitāldaļas pieder pašvaldībai. 

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Redakcionālu grozījumu veikšana un jaunas komisijas 

izveidošana. 

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/

