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Lubānā
APSTIPRINĀTS
ar 2014.gada 27.novembra
Lubānas novada domes
sēdes, 7.§ lēmumu,
(Protokols Nr.12).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lubānā
Nr.12

2014.gada 27.novembrī

“Par Lubānas novada teritoriālās iedalījuma vienības
Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts robežas grozīšanu ”
Izdoti saskaĦā ar
Ministru kabineta 27.03.2012. noteikumu
Nr. 216 “Administratīvo teritoriju un to teritoriālā
iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu
sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 8.punktu

1. Noteikumi apstiprina Lubānas novada teritoriālās iedalījuma vienības Lubānas
pilsēta un Indrānu pagasts grozāmā robežas posma aprakstu (Pielikums Nr.1)
un robežas karti (Pielikums Nr.2).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Lubānas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12
“Par Lubānas novada teritoriālās vienības Lubānas pilsēta un Indrānu
pagasts robežas grozīšanu ”
Paskaidrojuma raksta
sadaĜas

Norādāmā informācija
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1. Noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss noteikumu
satura izklāsts

Lubānas novada pašvaldības dome 2013.gada 31.oktobrī
pieĦēma lēmumu grozīt Lubānas pilsētas robežu un attiecīgi
Lubānas novada teritoriālā iedalījuma vienības Indrānu pagasts
robežu. Ministru kabineta noteikumi Nr.216 “Administratīvo
teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu
noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas
kārtība” 27.punkts nosaka, ka “lai grozītu administratīvās
teritorijas vai tās teritoriālā iedalījuma vienības robežu,
pašvaldība, izmantojot apstiprināto administratīvās teritorijas
robežas aprakstu, robežas karti un kadastra kartes datus,
sagatavo grozāmā robežas posma robežas aprakstu un robežas
karti, 8.punkts nosaka, ka “pašvaldība sagatavo un ar
saistošajiem noteikumiem apstiprina administratīvās teritorijas
teritoriālā iedalījuma vienības robežas aprakstu un robežas
karti”. Izpildot Ministru kabineta noteikumos noteikto,
pašvaldība ir sagatavojusi grozāmās robežas posma robežu
aprakstu un robežu karti, kas ir jāapstiprina ar saistošajiem
noteikumiem.
Saistošie noteikumi apstiprina Lubānas pilsētas robežas un
Lubānas novada teritoriālā iedalījuma vienības Indrānu pagasts
grozāmās robežas posma robežu aprakstu un robežu karti.

3. Informācija par
plānoto noteikumu
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumi neatstāj ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par
plānoto noteikumu
ietekmi uz
uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi
procedūras.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
Lubānas novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv, kā arī
ir pieejams Lubānas novada pašvaldības domes ēkā.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Lubānas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs:

nemaina

pastāvošās

administratīvās

Tālis Salenieks
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