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APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes 

2018. gada 26.aprīļa 

sēdē (protokols Nr.8; 5.) 

  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1/2018 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija  saistošajiem noteikumiem 

Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21.panta pirmās daļas  

1.punktu  

 

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

“Rucavas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus 

grozījumus: 

 

1. Svītrot saistošo noteikumu 8. punkta 8.1.7. apakšpunktu; 

2. Svītrot saistošo noteikumu 8. punkta 8.1.12. apakšpunktu; 

3. Papildināt saistošo noteikumu 8. punktu ar 8.1.20. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“8.1.20. Rucavas novada pašvaldības policija”; 

4. Svītrot saistošo noteikumu 8. punkta 8.2.2. apakšpunktu; 

5. Papildināt saistošo noteikumu 8. punktu ar 8.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“8.2.4. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests”; 

6. Papildināt saistošo noteikumu 8. punktu ar 8.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“8.2.5. Dunikas pagasta sporta un atpūtas centrs”; 

7. Svītrot saistošo noteikumu 77.punktu. 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs                                                      Jānis Veits 
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.1/2018 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums” 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs                                           Jānis Veits 

 

 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1.punktu, Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

5.panta otrās daļas 6.punktu 

 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Grozījumu mērķis ir novērst ierobežojumus, kas attiecas uz   

deputātu jautājumu uzdošanas ilgumu. Tiek sakārtotas 

pašvaldības izveidotās iestādes un struktūrvienības atbilstoši 

esošajai situācijai. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Grozījumi saistošajos noteikumos neradīs izmaiņas 

pašvaldības budžetā.  

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošo noteikumu grozījumi nerada labvēlīgu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Nav 

6.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām un 

administratīvajām procedūrām 

Nav 
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