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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                  Nr.4/2020 

                                                                              

APSTIPRINĀTI 

 ar Rucavas novada domes 

2020. gada 27.februāra 

lēmumu (protokols Nr.3, 3.12.p.)  

 

Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 3/2018 “Par Rucavas novada simboliku” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 16.punktu 

 

1. Grozīt Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta saistošos noteikumus Nr. 3/2018 “Par 

Rucavas novada simboliku”, turpmāk tekstā – Noteikumi: 

1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  

“Rucavas novada karogam ir taisnstūra forma ar platuma un garuma attiecību 1:2. 

Rucavas novada karogs ir abpusējs, kura horizontālais dalījums zilā un zelta krāsā ir 

attiecību 2:1. Karogu lietojot reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, saglabā noteiktās 

garuma, platuma un krāsu proporcijas.”  

1.2.Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:  

“Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma 

lietu izskata Rucavas novada domes Administratīvā komisija.”  

1.3.Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:  

“Par Rucavas novada karoga un ģerboņa lietošanas pārkāpumu piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.”  

1.4.Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:  

“Administratīvais sods Noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar 

savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.”  

1.5.Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:  

“Rucavas novada domes administratīvās komisijas lēmumu, saskaņā ar 

Administratīvās atbildības likuma 166. panta otro daļu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) 

tiesās Administratīvās atbildības likumā noteiktā kārtībā un termiņos.” 

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 
 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   (paraksts)            Jānis Veits 
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Paskaidrojuma raksts  

Saistošie noteikumi “Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2018 “Par Rucavas novada simboliku”” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ar 2020. gada 1. jūliju spēkā stāsies Administratīvās 

atbildības likums, līdz ar to saistošajos noteikumos 

nepieciešamas veikt atbilstošas korekcijas. Tiek precizēts 

Rucavas novada karoga izmērs un proporcijas. 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikta atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

atbilstoši Administratīvās atbildības likumā noteiktajai 

kārtībai. Proti, ja administratīvais pārkāpums izdarīts, sākot 

no 2020. gada 1. jūlija, naudas soda apmēru likumā vai 

pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda 

vienībās. Sods par sīkiem pārkāpumiem simbolikas 

lietošanas jomā ir paredzēts tikai brīdinājums, kas dotu 

iespēju personām novērst neprecizitātes simbolikas 

lietošanā, un tikai par klajas (tīšas, apzinātas, smagā formā) 

necieņas izrādīšanu simbolikai varētu piemērot naudas sodu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas 

institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai 

veidot jaunas amata vietas. Nav ietekmes uz pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par plānoto  

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša 

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības 

teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi paredz atbildību par saistošo noteikumu 

neievērošanu. 

6.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar 

privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi pēc to 

apstiprināšanas tiks ievietoti Rucavas novada pašvaldības 

mājaslapā: www.rucava.lv un publicēti pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis”. 
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