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SAISTOŠIE   NOTEIKUMI  Nr.11 
 
 

PAR PRIEKULES NOVADU VEIDOJOŠO VIETĒJO PAŠVALDĪBU – 
PRIEKULES PILSĒTAS, BUNKAS, KALĒTU, PRIEKULES UN VIRGAS 

PAGASTU PIEŅEMTO SAISTOŠO NOTEIKUMU ATZĪŠANU  
PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM 

 
 

        Izdoti  saskaņā  ar   likuma  
        „Par pašvaldībām”  pārejas 
        noteikumu 26.punktu   
 
1. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2001.gada 17.maija saistošos 

noteikumus Nr.1 „Priekules pilsētas administratīvās atbildības noteikumi”. 
 
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2005.gada 18.augusta saistošos 

noteikumus Nr.1 „Par Priekules pilsētas pašvaldības nolikumu”. 
 
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2005.gada 15.septembra 

saistošos noteikumus Nr.2 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 
Priekules pilsētā”. 

 
4. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2006.gada 26.aprīļa saistošos 

noteikumus Nr.3 „Priekules pilsētas kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi”. 
 
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2006.gada 22.jūnija saistošos 

noteikumus Nr.4 „Par kārtību Priekules pilsētas bērnu rotaļu laukumā” 
 
6. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2007.gada 15.februāra saistošos 

noteikumus Nr.2 „Par Priekules pilsētas pašvaldības nodevām”. 
 



7. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2007.gada 15.marta saistošos 
noteikumus Nr.3 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumiem pieguļošās teritorijas 
kopšanu Priekules pilsētā”. 

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2008.gada 21.februāra saistošos 
noteikumus Nr.2 „Par Priekules pilsētas sociālajiem pabalstiem”. 

 
9. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2008.gada 21.februāra saistošos 

noteikumus Nr.3 „Par pašvaldības materiālo atbalstu Priekules pilsētā, neizvērtējot 
ģimeņu (personas) materiālos resursus”. 

 
10. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pilsētas domes 2008.gada 18.decembra 

saistošos noteikumus Nr.6 „Par Priekules pilsētas pašvaldības dzīvokļa pabalstiem ”. 
 
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Bunkas pagasta padomes 1997..gada 14.maija saistošos 

noteikumus Nr.1 „Par Bunkas pagasta pašvaldību nodevām ”. 
 
12. Atzīt par spēku zaudējušiem Bunkas pagasta padomes 2000..gada 8.novembra 

saistošos noteikumus Nr.6 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”. 
 
13. Atzīt par spēku zaudējušiem Bunkas pagasta padomes 2006.gada 15.marta saistošos 

noteikumus Nr.3 „Atkritumu apsaimniekošana Bunkas pagastā”. 
 
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Bunkas pagasta padomes 2005.gada 17.augusta saistošos 

noteikumus Nr.3 „Sociālo pabalstu piešķiršana Bunkas pagastā”. 
 
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Kalētu pagasta padomes 2006.gada 7.marta saistošos 

noteikumus Nr.4 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. 
 
16. Atzīt par spēku zaudējušiem Kalētu pagasta padomes 2007.gada 2.oktobra saistošos 

noteikumus Nr.3 „Kalētu pašvaldības nolikums”. 
 
17. Atzīt par spēku zaudējušiem Kalētu pagasta padomes 2009.gada 20.janvāra saistošos 

noteikumus Nr.11 „Par Kalētu pagasta dzīvokļa pabalstu”. 
 
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pagasta padomes 2005.gada 24.augusta 

saistošos noteikumus Nr.1 „Priekules pagasta padomes nolikums”. 
 
19. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules pagasta padomes 2006.gada 20.septembra 

saistošos noteikumus Nr.3 „Par Priekules pagasta pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanu”. 

 
20. Atzīt par spēku zaudējušiem Virgas pagasta padomes 2006.gada 30.novembra 

saistošos noteikumus Nr.13 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu „Prūšu 
ūdenskrātuvē””. 

 
21. Atzīt par spēku zaudējušiem Virgas pagasta padomes 2008.gada 19.februāra saistošos 

noteikumus Nr.2 „Par sociālās palīdzības piešķiršanu Virgas pagastā”. 
 



22. Atzīt par spēku zaudējušiem Virgas pagasta padomes 2008.gada 19.februāra saistošos 
noteikumus Nr.3 „Kārtība, kādā tiek piešķirti pabalsti Virgas pagasta iedzīvotājiem, 
neizvērtējot viņu materiālos resursus”. 

 
23. Atzīt par spēku zaudējušiem Virgas pagasta padomes 2008.gada 16.decembra 

saistošos noteikumus Nr.16 „Kārtība, kādā tiek piešķirti dzīvokļa pabalsti Virgas 
pagastā”. 

 
24. Atzīt par spēku zaudējušiem Virgas pagasta padomes 2001.gada 11.septembra 

saistošos noteikumus Nr.3 „Par sabiedrisko kārtību Virgas pagastā”. 
 
25. Atzīt par spēku zaudējušiem Virgas pagasta padomes 2005.gada 23.augusta saistošos 

noteikumus Nr.4 „Virgas pagasta pašvaldības nolikums”. 
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