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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 18   

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1 „RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ” 

                                                Izdoti pamatojoties uz likuma        

                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 24.pantu 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6. un 31.pantu  

 

                                                                  

1.Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums”  šādus grozījumus: 

 

1.1 Izteikt saistošo noteikumu 52. punktu šādā redakcijā:  

 

52. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt 

saimnieciskos līgumus par naudas summu, kas nepārsniedz EUR 4268.62 (četri 

tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi eiro un 62 centi). Pašvaldības domes 

priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai 

nodrošinātu pašvaldību administrācijas darbību, un kuru summa nepārsniedz EUR 

4268.62(četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi eiro un 62 centi) pašvaldības vārdā 

slēgt izpilddirektoram vai citai pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šī 

saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām. Minētie līgumi 

Domes deputātiem brīvi pieejami pie galvenās grāmatvedes, kā arī informācija tiek 

sniegta kārtējā domes sēdē. 
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1.2 Izteikt saistošo noteikumu 52. punktu šādā redakcijā:  

 

53. Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus 

saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem pašvaldībai par summu, kas nepārsniedz 

EUR 4268.62 (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi eiro un 62 centi), slēdz 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. Uzņēmuma un saimnieciskie līgumi Domes 

deputātiem brīvi pieejami pie galvenās grāmatvedes, kā arī informācija tiek sniegta 

kārtējā domes sēdē. 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 102.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

102.4. ja jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldību līdzekļiem 

pārsniedz EUR 71143.59 (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs eiro 

un  59 centi); 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                      Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 18   

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

„RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ” 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                           Līga 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 
un Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.panta 3.punktu. 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Projekts paredz izmaiņas visos Saistošajos noteikumos 

noteiktajos maksas apmēros, izsakot tos euro un noapaļojot 

uz augšu vai leju saskaņā ar Eiro ieviešanas kārtības likuma 

6.pantu un izmaiņas izbraukuma sēžu organizācijā. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Grozījumi saistošajos noteikumos izmaiņas un papildus 

izmaksas pašvaldības budžetā neradīs. 

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 vietnieki, 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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