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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 
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(protokols Nr.___, ___§)                                      

 

                                                             

„GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 12.SEPTEMBRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.19 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
 

 

       Izdarīt Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 

„Ventspils novada pašvaldības nolikums“ šādu grozījumu: 

aizstāt saistošo noteikumu 4.punkta 4.2.apakšpunktā skaitli „5” ar skaitli „7”. 

  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      A. Mucenieks 
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Ventspilī 
Paskaidrojuma raksts 

Ventspils novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.12  

„Grozījumi 2013.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.19  

„Ventspils novada pašvaldības nolikums”  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                             A. MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmo daļu, 

pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka 

pašvaldības pārvaldes un darba organizāciju. Grozījumu 

Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

mērķis ir Ventspils novada pašvaldības funkciju, kas saistīti ar  
sociāliem, izglītības, kultūras un sporta jautājumiem 

u.tml. jautājumiem, izpildes efektivitātes uzlabošana. 

2. Īss saistošo noteikumu 

satura izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem, ievērojot likuma „Par 

pašvaldībām” 54.panta otrās daļas nosacījumus par tiesiski 

pieļaujamo komitejas locekļu kopskaitu, izdarīti grozījumi 

Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

4.2.apakšpunkta redakcijā, nosakot Sociālās, izglītības, 

kultūras un sporta  komitejas  skaitlisko sastāvu – 7 locekļi.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas darbības 

finansiālajam nodrošinājumam tiks izmantoti kārtējā 

saimnieciskajā gadā šim mērķim jau paredzētie līdzekļi, līdz 

ar ko izmaiņas pašvaldības budžetā nav nepieciešamas. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

Nav attiecināms. 

6. 7. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Konsultācijas nav notikušas. 


