
 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

 

Aknīstes novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punkts noteic, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var apstiprināt pašvaldības nolikumu, un 24.pants nosaka 

to, ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas 

nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 

pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus 

vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas 

jautājumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošo noteikumu mērķis ir veikt precizējumus domes 

komiteju darba organizācijā, kompetencē, domes darba 

organizācijā un citus redakcionālus labojumus un 

papildinājumus. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības 

budžeta ieņēmumu daļas palielināšanās. Saistošo 

noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

paplašināt esošo iestāžu kompetenci. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neattiecas. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks ievietoti Aknīstes novada 

pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv., izvietoti 

pašvaldības domes ēkā un Asares, Gārsenes pagastu 

pārvaldes ēkās. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  
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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2015.gada 28.janvārī (protokols Nr.2, 11.#) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2015 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 

„Aknīstes novada pašvaldības nolikums”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Aknīstes 

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. Grozīt 6.19.punktu un izteikt to šādā jaunā redakcijā: 

„Tūrisma nodaļa”. 

1.2. Papildināt 6.19.punktu ar 6.19.1. un 6.19.2. apakšpunktiem šādā redakcijā: 

„6.19.1. Aknīstes novada tūrisma informācijas punkts 

        6.19.2. Aknīstes novadpētniecības muzejs” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
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