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APSTIPRINĀTI 
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2013. gada 26.septembra  

sēdē (prot. Nr.20, 7 .) 

  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12   

“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” šādu grozījumu: 

 

Izteikt saistošo noteikumu 65. apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

„65. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība: 

65.1. ziņojums; 

65.2. deputātu jautājumi; 

65.3. debates; 

65.4. ziņotāja galavārds; 

65.5. priekšsēdētāja viedoklis, 

65.6. balsošana; 

65.7. balsošanas rezultātu paziņošana. 

Domes priekšsēdētājs un izpilddirektors domes sēdes laikā sniedz īsu, kopā 

līdz 15 minūtēm, pārskatu par domes veikto darbu, kā arī informē deputātus par 

pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus, 

jautājums formulējams īsi un konkrēti līdz 1 minūtei, un saņemt atbildes.” 
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMIEM NR. 12   

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

„RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ” 

 

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, 24.punktu, kas nosaka, ka Dome ir 

tiesīga izdot saistošos noteikumus, pašvaldības 

nolikumu.  

2.Īss saistošo noteikumu projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz noteikt, ka domes 

priekšsēdētājs un izpilddirektors domes sēdes 

laikā sniedz īsu, kopā līdz 15 minūtēm, pārskatu 

par domes veikto darbu, kā arī informē deputātus 

par pieņemto lēmumu izpildes gaitu. 

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 

pašvaldības Domes priekšsēdētājs un un 

izpilddirektors.  

6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 

saistošie noteikumi sagatavoti 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

1.punktu, 24.pantu.  
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