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Vecpiebalgas novadā 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

 

2018.gada 27. decembrī                                                                            Nr.11/2018  

 

 

 

Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 

“VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

 1.punktu, 24.pantu 

 

 

Izdarīt Vecpiebalgas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 

“VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt  Saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 

“ 8.Administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.” 

 

2. Svītrot Saistošo noteikumu 106. -111.punktu. 

 

                      

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            I. PUTNIŅŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018.gada 27. decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.11/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- VARAM) 

22.11.2018.atzinumu (turpmāk- Atzinums) par Vecpiebalgas novada 

domes 2018.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2018 

Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 25.01.2018. saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības 

nolikums” 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar 25.10.2018. grozījumiem Pašvaldības nolikumā, cita starp, tika 

precizēta kārtība, kādā personai ir tiesības apstrīdēt pašvaldības 

izdotos administratīvos aktus, ar mērķi uzskatāmāk informēt 

privātpersonu par administratīvo procesu pašvaldībā un tās iestādēs. 

Atbilstoši VARAM Atzinumā norādītajam,  Administratīvā procesa 

likums jau nosaka kārtību, kādā iesniedzami iesniegumi, kā arī ārējie 

normatīvie akti personai ir saistoši neatkarīgi no atsauces uz tiem 

saistošajos noteikumos.  

Ievērojot augstākminēto, Pašvaldības nolikumā ir svītrota šī kārtība. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību neizmainīs 

6. Informācija par 

konsultācijām  

Konsultācijas nav notikušas  

 

 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldības 

 Domes priekšsēdētājs                                                                                 I. PUTNIŅŠ 

 

 

 

S. Straupe, 
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