
 

 

 

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

  

2012.gada 28.jūnijā 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

APSTIPRINĀTI 

ar Rucavas novada domes  

28.06.2012. sēdes lēmumu (6., prot. Nr.12)  

   

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.9 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1  

„RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ” 

                                                                                         

Izdoti pamatojoties uz likuma        

                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 24.pantu 

                                                                  

Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas 

novada pašvaldības nolikums”  šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 17.5 punktu šādā redakcijā: 

17.5. atver un slēdz kontus kredītiestādēs. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 20.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

20.1.2. komunālā daļa. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 20.5.apakšpunktu. 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                    Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts  

Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.9  

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1  

„Rucavas novada pašvaldības nolikums” 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                      L.Stendze 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1 punktu un 24.pantu, 

kas nosaka, ka dome tiesīga izdot saistošus noteikumus, 

ieskaitot domes nolikumu.  

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi paredz labojumu – izpilddirektora 

atbildības, pienākumu un tiesību aprakstā, kā arī labota 

gramatiska kļūda un terminoloģija.  

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada domes 

priekšsēdētājs, viņa vietnieks, izpilddirektors un deputāti,  

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likumu " Par 

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