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APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes 

2013. gada 28. novembra  

sēdē (prot. Nr.24, 14.6.) 

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 25   

“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 

                                                                  

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

„Rucavas novada pašvaldības nolikums”  šādu grozījumu: 

 

Izteikt saistošo noteikumu 61. punktu šādā redakcijā: 

 

„61. Domes kārtējās sēdes notiek domes telpās katra mēneša ceturtās nedēļas 

ceturtdienās plkst.14.00, izņemot gadījumus, ja šī diena ir valsts svētku vai svinamā 

diena. Šādos gadījumos sēdes datumu nosaka Domes priekšsēdētājs. Izbraukuma 

sēdes tiek noteiktas pēc nepieciešamības ar domes lēmumu.” 

 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                      Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA  

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 25   

“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 domes izbraukuma sēžu 

organizēšanas kārtībā. 

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 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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