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APSTIPRINĀTS
Ar Rundāles novada domes
2013.gada 13.jūnija lēmumu Nr.3

Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.5
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1
„Rundāles novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu

1. Izdarīt Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā - Nolikumā) šādus grozījumus:
1.1. grozīt Nolikuma 3.punktu, skaitli „13” aizstāt ar skaitli „9”;
1.2. grozīt Nolikuma 4.punktu, skaitli „6” aizstāt ar skaitli „4”;
1.3. izslēgt Nolikuma 4.punkta 3. apakšpunktu;
1.4. izteikt Nolikuma 13.punktu šādā redakcijā:
”13. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
1) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa
uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un nolikumā
paredzētajos gadījumos;
2) organizē, koordinē un ir atbildīgs par sekojošu pašvaldības funkciju
izpildi:
a) zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu saskaņā ar
pašvaldības teritorijas plānojumu;
b) uzņēmējdarbības sekmēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3) pilda citus pienākumus saskaņā ar novada domes lēmumiem un
priekšsēdētāja rīkojumiem, kā arī veic citus domes priekšsēdētāja
uzdotus uzdevumus.

1.5. papildināt Nolikuma 17.punktu ar 11., 12., 13., 14., 15., 16., un
17.apakšpunktu un izteikt tos šādā redakcijā:
„11) sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs jautājumus, kas skar:
a) novada tautsaimniecības nozaru attīstību,
b) novada teritoriālo plānojumu;
c) novada autoceļu apsaimniekošanu,
d) novada zemju izmantošanu,
e) atbalsta nodrošināšanu uzņēmējdarbībai;
f) piedalīšanos investīciju piesaistīšanas projektos;
g) teritorijas labiekārtošanu;
h) vides aizsardzības jautājumiem;
i) komunālās saimniecības jautājumiem.
12) izskata jautājumus, kas saistīti novada zemju izmantošanu, autoceļu
apsaimniekošanu, vides un komunālās saimniecības darbu;
13) izskata labiekārtošanas, autoceļu, vides aizsardzības un komunālās
saimniecības budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finansu
komitejai;
14) izskata labiekārtošanas, autoceļu uzturēšanas, vides aizsardzības un
komunālās saimniecības un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu
izdevumu tāmes;
15) sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības
īpašumu;
16) izskata iesniegumus par labiekārtošanas, zemju izmantošanas, teritorijas
attīstības plānošanas, autobusu satiksmes organizēšanas, vides
aizsardzības un komunālās saimniecības jautājumiem;
17) koordinē novada attīstības programmas un teritoriālplānojuma izstrādi.
1.6. grozīt Nolikuma 18.punktu:
1.6.1. vārdus „Sociālo un izglītības jautājumu komiteja”, aizstāt ar vārdiem
„Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja”;
1.6.2. papildināt Nolikuma 18.punktu ar 9.apakšpunktu un izteikt to šādā
redakcijā:
„piedalās konkursa “Sakoptākā sēta” organizēšanā.”.
1.7. izslēgt Nolikuma 20.punktu.
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