SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2017. gada 24. augustā

Nr. 6
domes sēdes protokols Nr.5, 3.§

Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006. gada 21. septembra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu
Izdarīt šādus grozījumus Ērgļu novada domes 2006.gada 21.septembra saistošajos
noteikumos nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums”:
1. izteikt punktu 1.4.1. šādā redakcijā
“1.4.1. finanšu un attīstības komiteju 9 locekļu sastāvā”,
2. papildināt nolikuma 1.9. punktu ar 1.9.7 punktu šādā redakcijā:
“biedrība “Latvijas Zaļo ceļu asociācija””
3. papildināt nolikuma 1.9. punktu ar 1.9.8 punktu šādā redakcijā:
“biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija””
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Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2006.gada 21.septembra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Ērgļu novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1.Saistošo noteikumu
1.1.Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas
nepieciešamības
pārstāvniecības – domes un tās izveidotu institūciju un iestāžu
pamatojums
starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru
kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju intereses.
1.2. Pašvaldības darba organizāciju nosaka Ērgļu novada
pašvaldības nolikums
2.Īss saistošo noteikumu 2.1.Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par
satura izklāsts
pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.panta pirmo
daļu.
2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir pilnveidot pašvaldības
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus

3.Informācija par
saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4.Informācija par
saistošo noteikumu
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Plānotie grozījumi neietekmē pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

5.1.Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt
Ērgļu novada pašvaldības administrācijā.
5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras
un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1.Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem par grozījumiem nav
notikušas.
6.2.Saistošo noteikumu projekts izskatīts domes finanšu un
attīstības, kā arī sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
pastāvīgajā komitejās.

7. Cita Informācija
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