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Aknīstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 27/2015 

 „Grozījums Aknīstes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par ielu 

tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Šādu grozījumu saistošajos noteikumos pamatotība izriet no 

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumiem Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. 

Izvērtējot Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra 

saistošos noteikumus Nr.7 „Par ielu tirdzniecības kārtību 

Aknīstes novadā”, tika secināts, ka nepieciešams konkretizēt 

normas par atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Pilnvarojums izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 3.punkta, kurā ir teikts, ka dome ir tiesīga izdot 

saistošos noteikumus par tirdzniecību publiskajās vietās, kā 

arī no Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 

pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punkta. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 
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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2015.gada 26.novembrī (protokols Nr.17, 14.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27/2015 

 

„Grozījums Aknīstes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par ielu 

tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu un  

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9.punktu 
 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par 

ielu tirdzniecības kārtību Aknīstes novadā” šādu grozījumu: 

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 19.
1
 punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„19.
1
 Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt novada domē." 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par 

pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 
 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 
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