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2020.gada 12.novembrī                               Nr.585/17
(prot. Nr.17, 19.§)

Par Liepājas pilsētas domes saistošo 
noteikumu atzīšanu par spēku 
zaudējušiem un atcelšanu

Liepājas  pilsētas  dome  2020.gada  17.septembrī  apstiprināja  saistošos
noteikumus  Nr.36  “Grozījumi  Liepājas  pilsētas  domes  2012.gada  30.augusta
saistošajos  noteikumos  Nr.14  “Naudas  balvu  par  izciliem  sasniegumiem  sportā
piešķiršanas kārtība un apmērs””. Pirms saistošo noteikumu publicēšanas tie saskaņā
ar  likuma “Par  pašvaldībām” 45.panta otro daļu  tika  nosūtīti  Vides  aizsardzības un
reģionālās  attīstības  ministrijai  atzinuma  sniegšanai.  Liepājas  pilsētas  dome  ir
saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 6.oktobra
vēstuli Nr.1-18/8843 “Par saistošajiem noteikumiem” (atzinums), kurā izteikti iebildumi
par 2020.gada 17.septembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī izteikti
iebildumi par Liepājas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.14  “Naudas  balvu  par  izciliem  sasniegumiem  sportā  piešķiršanas  kārtība  un
apmērs”.  Iepriekš  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrija  par
saistošajiem  noteikumiem,  kas  nosaka  naudas  balvu  piešķiršanu  par  izciliem
sasniegumiem sportā, nav izteikusi iebildumus ar argumentiem, kas ietverti 2020.gada
6.oktobra vēstulē Nr.1-18/8843 “Par saistošajiem noteikumiem”.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada
6.oktobra vēstulē Nr.1-18/8843 “Par saistošajiem noteikumiem” (atzinumā) norādīto,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 45.panta ceturto daļu
un ievērojot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas
2020.gada 5.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Apstiprināt  Liepājas  pilsētas  domes  2020.gada  12.novembra  saistošos
noteikumus  Nr.43  “Par  Liepājas  pilsētas  domes  2012.gada  30.augusta  saistošo
noteikumu Nr.14 “Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība
un apmērs” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

2. Atcelt Liepājas pilsētas domes 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.468/13
“Par  grozījumiem  Liepājas  pilsētas  domes  2012.gada  30.augusta  saistošajos
noteikumos  Nr.14  “Naudas  balvu  par  izciliem  sasniegumiem  sportā  piešķiršanas
kārtība un apmērs””.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,  Liepājas pilsētas
Domes  Sporta  pārvaldei,  Finanšu  pārvaldei,  oficiālajam  izdevumam
“Latvijas Vēstnesis”


