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Rucavas novada Rucavas pagastā 

  

2013.gada 20.jūnijā 

APSTIPRINĀTI 

ar Rucavas novada domes  

27.06.2013. sēdes lēmumu (4., prot. Nr.13)  

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. 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: 

 

Izteikt saistošo noteikumu 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

7.5.izglītības, kultūras un sporta komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā. 

 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                    Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts  

Rucavas novada pašvaldības 2013.gada saistošajiem noteikumiem Nr.9   

„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, 

kas nosaka, ka dome tiesīga izdot saistošus noteikumus, 

ieskaitot domes nolikumu.  

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi paredz noteikt, ka dome sastāv no 9 

deputātiem, domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kuri 

pilda domes priekšsēdētāja pienākumus tikai viņa prombūtnes 

laikā, kā arī citos likumā paredzētajos gadījumos. Apvienot 

izglītības komiteju ar kultūras un sporta komiteju, visas 

pastāvīgas komitejas veidot 5 (piecu) locekļu sastāvā.Noteikt, 

ka balsošana domes sēdēs notiek atklāti. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Komiteja locekļu atalgojums tiks finansēts no pašvaldības 

pamatbudžeta. 

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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