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Norādāmā informācija
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 24. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības
nolikums (turpmāk Nolikums) ir saistošie noteikumi, kas nosaka
pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību,
iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības organizācijas jautājumus.
1.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts Rundāles novada domes
iestāžu, struktūrvienību un pastāvīgo komisiju skaits. Papildus tiek
precizēti komitejās izskatāmo jautājumu loks, precizēts kancelejas
vadītāja amata nosaukums, domes sēžu laiks un domes izpilddirektora
pieņemšanas laiks.
2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības
nolikumu izriet no likuma 24.panta ceturtās daļas noteikumiem, kā arī
no likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga
apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi apstiprināt arī nolikuma
grozījumus).
2.2.Saistošo noteikumu mērķis ir: veikt izmaiņas domes administrācijas
struktūrā atbilstoši Rundāles novada domes pieņemtajiem lēmumiem,
kā arī veikt citus redakcionālus labojumus un papildinājumus.
Nolikumā tiek iekļauta pašvaldības speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde „Saulespuķe”, struktūrvienība – pašvaldības policija, kā arī
pastāvīgas komisijas: „Pedagoģiski medicīniskā komisija” un
„Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisija”
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz
esošo pašvaldības budžetu, jaunas struktūrvienības „Pašvaldības
policija” izveide ir ieplānota 2011.gada pašvaldības budžetā, speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” darbība netiks finansēta
no pašvaldības budžeta.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt
esošo institūciju kompetenci.
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais
regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji,
pašvaldības darbinieki un amatpersonas.
4.2. Saistošo noteikumu projekts nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā, normatīvā akta prasību izpilde neietekmē
uzņēmējdarbību.
5.1. Tiek mainīts Rundāles novada domes iestāžu, struktūrvienību un
pastāvīgo komisiju skaits.
5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties par saistošo noteikumu
piemērošanu, ir pašvaldības dome.
6.1. Konsultācijas nav nepieciešamas, jo lemt par Rundāles novada
pašvaldības nolikumu var tikai Rundāles novada dome. Saistošo
noteikumu projekts izvietots Rundāles novada domes mājas lapā
www.rundale.lv.
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