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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 8 
„Par grozījumiem  Jaunpils novada domes 2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 
Jaunpils novadā 

2015. gada 30. septembrī 
 

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

Izdarīt Jaunpils novada Saistošajos noteikumos  Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” šādus 

grozījumus: 
 

        1.  Apakšpunktu Nr. 13.1. papildināt ar apakšpunktu :    
  13.1.10. Medību koordinācijas komisija. 

 
 

2.   Pantu  Nr. 123 papildināt ar punktiem: 

123.8  Lauksaimniecības  zemju darījumu izvērtēšanas  komisija; 
123.9. Medību koordinācijas komisija. 

 
Priekšsēdētāja     L.Gintere 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 



SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  NR. 8 
„Par grozījumiem Jaunpils novada domes  2009. gada 5. augusta  Saistošajos noteikumos  

Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums ” 
 

 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 
pamatojums 

     Jaunpils novada domes   Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Jaunpils novada 

pašvaldības nolikums ” nosaka atsevišķu pārvaldes  funkciju pildīšanai 
izveidotās komisijas un administratīvo aktu izdošanas kompetenci. 

      2014. gada 26. maija Ministru Kabineta noteikumu  Nr. 269    “Noteikumi 
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 

koordinācijas komisijām” 2. punkta nosacījumi nosaka , ka pašvaldībai jāveido 

komisija. 
     Saistošie noteikumi Nr. 1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums” 

jāpapildina ar komisijām, kuras tiesīgas izdot administratīvos aktus 
2. Īss saistošo noteikumu 
satura izklāsts 

 

        Ņemot vērā, ka šāda komisija nav paredzēta Saistošajos noteikumos Nr. 
1 „Jaunpils novada pašvaldības nolikums”, ir jāveic grozījumi, jo tiek izveidota 

jauna komisija: Medību koordinācijas komisija. 
     Saistošos noteikumus papildina ar komisijām, kuras tiesīgas izdot 

administratīvos aktus: Lauksaimniecības zemju darījumu komisija un Medību 

koordinācijas komisija 
 

3. Informācija par 

plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu  

4. Informācija par 
plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nerada ietekmi 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nerada ietekmi 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

 
Priekšsēdētāja            L.Gintere 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


