
 

 
Saistošo noteikumu Nr. 12 „Par Grozījumiem Mālpils novada domes 27.01.2010. saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Mālpils novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts 

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība  

1.  Pamatojums      Ņemot vērā 14.02.2013. Grozījumus  Republikas 

pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, 

kur ir samazināts ievēlamo deputātu skaits atbilstoši 

pašvaldības iedzīvotāju skaitam, Nolikumā 

nepieciešams veikt grozījumus, nosakot domes 

deputātu kopējo skaitlisko sastāvu un komiteju 

skaitlisko sastāvu. 

     Ņemot vērā to, ka ar 31.01.2013. likumu 

„Grozījumi likumā „Par pašvaldībām” no likuma 

teksta tiek izslēgta iespēja balsot domē aizklāti, un 

balsošana domes sēdēs veicama tikai atklāti, no 

saistošo noteikumu teksta izslēgtas normas, kas 

reglamentē aizklātās balsošanas kārtību.  

     Tā kā ir radušās neprecizitātes, Nolikumā 

nepieciešams veikt grozījumus, precizējot iestādes 

nosaukumu, pašvaldības dalību biedrībās un 

nodibinājumos, komisiju nosaukumus un skaitlisko 

sastāvu, kā arī domes kārtējo sēžu sasaukšanas laiku. 

2.  Pašreizējā situācija un 

problēmas  

 

3.  Normatīvā akta projekta 

būtība  

Saistošo noteikumu mērķis: noteikt domes deputātu 

un komiteju skaitlisko sastāvu; izslēgt no nolikuma 

teksta normas, kas nosaka aizklātās balsošanas 

kārtību, precizēt radušās neprecizitātes.    

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību  
1.  Sabiedrības mērķgrupa   

2.  Ietekme uz 

uzņēmējsabiedrības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

3.  Administratīvās procedūras 

raksturojums  

Saistošo noteikumi neskar administratīvās procedūras 

un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību. 

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu  
1.  Finansiālā ietekme  Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

2.  Cita informācija  Nav 

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde  

1.  Kā tiks nodrošināta normatīvā 

akta izpilde no pašvaldības 

puses - vai tiek radītas jaunas 

institūcijas vai paplašinātas 

esošo institūciju funkcijas  

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

2.  Kā sabiedrība tiks informēta 

par normatīvā akta ieviešanu  

Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības 

informatīvajā izdevumā "Mālpils Vēstis", pašvaldības 

mājas lapā internetā.  

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu  

1.  Ar kādiem sabiedrības 

pārstāvjiem konsultācijas ir 

notikušas  

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

2.  Kāds konsultāciju veids ir 

izmantots  

Nav 

3.  Cita informācija  Nav 
 

 

 


