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APSTIPRINĀTI ar
Pārgaujas novada domes 23.04.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4,. 7.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
„Grozījums Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 14
„PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumus Nr.14
„Pārgaujas novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:
Papildināt 1.8.5.apakšpunktu aiz vārda „Attīstības” ar vārdu „plānošanas”.

Domes priekšsēdētājs

Hardijs VENTS

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījums Pārgaujas novada domes
2013.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr. 14 „Pārgaujas novada pašvaldības
nolikums””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 1. punktu, 24.pantu Pārgaujas novada dome ar 27.06.2013.
lēmumu (protokols Nr. 9, 12.§)
ir apstiprinājusi saistošos
noteikumus Nr.14 „Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka,
ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes
institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams,
pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un
koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu (..).
Saistoši noteikumu grozījumi nepieciešami, lai precizētu
pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nosaukumu.
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 03.02.2009. „Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumu” Nr. 108 punktu 186, lai izdarītu
grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos, sagatavo pašvaldību
saistošo noteikumu grozījumu projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.
un 6.punktu, tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu un
pārvaldes struktūru (un attiecīgi to grozījumus) .
Īss
projekta
satura
Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts Attīstības
izklāsts
plānošanas nodaļas nosaukums.
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nemainās.
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija
administratīvajām
procedūrām
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Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par
ar

Domes priekšsēdētājs

Nemainās.

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var
vērsties Pārgaujas novada pašvaldībā.
Personu viedokļa noskaidrošana nav veikta.
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma
raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā:
www.pargaujasnovads.lv.

Hardijs VENTS

