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Rucavas novada Rucavas pagastā 

  

2012.gada 3.aprīlī 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

APSTIPRINĀTI 

ar Rucavas novada domes  

03.04.2012. ārkārtas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.6, 11.§)  
  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1  

„RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” ” 

                                                                                         

Izdoti pamatojoties uz likuma        

                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 24.pantu 

                                                                  

 Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas 

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

1.1.Rucavas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:  

Rucavas novada Rucavas pagasts, kurā saskaņā ar Rucavas pagasta teritorijas plānojumu 

ietilpst šādi ciemi: 

1.1.1. Rucavas ciems;  

1.1.2. Ķāķišķes ciems; 

1.1.3. Papes ciems;  

1.1.4. Nidas ciems. 

 Rucavas novada Rucavas pagastā vēsturiski ietilpst šādi ciemi: 

1.1.5. Palaipes ciems;  

1.1.6. Zirnāja ciems;  

1.1.7. Līkuma ciems;  

1.1.8. Rucavas muižas ciems;  

1.1.9. Ģeistautu ciems;  

1.1.10. Bajāriņu ciems;  

1.1.11. Jūču ciems;  

1.1.12. Pirkuļu ciems;  

1.1.13. Pešu ciems;  

1.1.14. Sviļu ciems;  

1.1.15. Meirišķes ciems; 

mailto:dome@rucava.lv


 

 

2 

 

Rucavas novada Dunikas pagasts, kurā saskaņā ar Dunikas pagasta teritorijas plānojumu 

ietilpst šādi ciemi: 

1.1.16. Sikšņu ciems; 

1.2.17. Dunikas ciems. 

Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski ietilpst šādi ciemi 

1.1.18. Ječi; 

1.1.19. Liepieni; 

1.1.20. Lukne; 

1.1.21. Sedviņi; 

1.1.22. Slamsti; 

1.1.23. Sudargi; 

1.1.24. Šuķene. 

 

2. Papildināt saistošo noteikumu 12.punktu: 

12.4.kooperatīvā sabiedrībā „Rucavas krājaizdevu sabiedrība” 

 

3.Izteikt saistošo noteikumu II.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pilnvaras 

 

4.Izteikt saistošo noteikumu 17.punktu šādā redakcijā: 

17. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs: 

17.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par  

pašvaldības domes darbu; 

17.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un 

komisijās; 

17.3. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību; 

17.4. domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā 

noteiktajā kārtībā;  

17.5. atver un slēdz kontus banku iestādēs; 

17.6. pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus; 

17.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus; 

17.7. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; 

17.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; 

17.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību 

nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam; 

17.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, 

domes  lēmumos un šajā nolikumā; 

17.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā; 

17.12. organizē un atbild par šādu institūciju darbību un pakalpojumu sniegšanu: 

17.12.1. grāmatvedība; 

17.12.2. arhīvs; 

17.12.3. kanceleja; 

17.12.4. jurists; 

17.12.5. Attīstības nodaļa; 

         17.12.6. Dunikas pagasta pārvalde; 

17.12.7. bibliotēkas; 

17.12.8. izglītības speciālists, izglītības iestādes; 

17.12.9. Dunikas ambulance; 

17.12.10.  Sociālais dienests; 

17.12.11.  bibliotēkas; 

17.12.12.  bāriņtiesa; 
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17.13. regulāri kārtējā domes sēdē ziņo domei par viņa pakļautībā esošo iestāžu darbu, 

kā arī pēc domes pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem 

jautājumiem; 

17.14. organizē iedzīvotāju sapulces un informē iedzīvotājus par aktuāliem jautājumiem 

ne retāk kā divas reizes gadā, no kurām viena sapulce notiek Rucavas pagastā, otra - 

Dunikas pagastā. 

17.15. koordinē sekojošu komisiju un darba grupu darbību un pēc komisiju un darba 

grupu vadītāju ieteikuma nosaka sēžu norises vietu un laiku: 

17.15.1. tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisija; 

17.15.1 sociālo un medicīnas lietu komisija. 

17.16. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti pašvaldības 

struktūrvienībās. 

17.17. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības 

uzlabošanas jomā. 

 

5.Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā: 

18.Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kurš pilda domes priekšsēdētāja pienākumus 

tikai viņa prombūtnes laikā, kā arī citos likumā paredzētajos gadījumos. 

 

6.Izteikt saistošo noteikumu 20.punktu šādā redakcijā: 

20.1. Domes izpilddirektors šajā nolikumā noteiktā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības 

kapitālsabiedrību un sekojošu iestāžu, struktūrvienību un speciālistu darbu: 

20.1.1. pašvaldības policija;  

20.1.2. komunālo daļa; 

20.1.3. pašvaldības zemes lietu specialists; 

20.1.4. ugunsdrošība; 

20.1.5. darba drošība; 

20.1.6. Attīstības nodaļa; 

20.1.7. dzimtsarakstu nodaļa; 

20.1.8. kultūras nami; 

20.1.9. IT apkalpošana; 

20.1.10. sports, Dunikas pagasta sporta un atpūtas centrs; 

20.1.11. Tūrisma informācijas centrs. 

20.2. Izpilddirektors koordinē un vada: 

20.2.1. pašvaldības autoceļu uzturēšanu; 

20.2.2. nodarbinātības pasākumu īstenošanu; 

20.2.3. zvejniecības Baltijas jūras piekrastē un iekšējos ūdeņos pasākumus; 

20.2.4. teritorijas plānojuma īstenošanu un uzraudzību; 

20.3. regulāri kārtējā domes sēdē ziņo domei par viņa pakļautībā esošo iestāžu darbu, kā arī 

pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem 

jautājumiem; 

20.4. saskaņā ar domes lēmumiem un/vai priekšsēdētāja rīkojumiem veic citus pienākumus; 

20.5. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda citus 

pienākumus likumā paredzētajos gadījumos; 

20.6. Izpilddirektors organizē un vada pašvaldības autotransporta izmantošanu un uzturēšanu 

atbilstoši pašvaldības funkcijām, administrācijas un iestāžu nepieciešamībai, lai nodrošinātu 

domes lēmumu izpildi 

20.7. Izpilddirektors iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un 

komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, 

iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus; 

20.8. koordinē sekojošu komisiju, valžu un darba grupu darbību: 
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20.8.1. kultūras, sporta un izglītības komisija; 

20.8.2. ciemu un apdzīvoto vietu pārvaldes un atbalsta komisija. 

20.9. organizē administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu 

sniegšanai: 

20.9.1. vispārējās izglītības iestādēs; 

20.9.2. pirmskolas izglītības iestādēs; 

20.9.3. sporta jautājumos. 

 

7.Izteikt saistošo noteikumu 21.punktu šādā redakcijā: 

21. Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja amata 

zaudēšanas gadījumā domes priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors organizē 

dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam  pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras 

zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un 

grāmatvedības pārstāvis. 

 

8.Izteikt saistošo noteikumu 22.punktu šādā redakcijā: 

22. Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī citi 

pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā 

ar Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

 

9.Izteikt saistošo noteikumu 43.punktu šādā redakcijā: 

 

43. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) var noteikt iedzīvotāju 

pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās, saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos 

pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, 

saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru.   

 

10.Izteikt saistošo noteikumu 52.punktu šādā redakcijā: 

  52. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt 

saimnieciskos līgumus par naudas summu, kas nepārsniedz Ls 3’000,00 (trīs tūkstoši latu). 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas 

nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldību administrācijas darbību, un kuru summa nepārsniedz 

Ls 3’000,00 pašvaldības vārdā slēgt izpilddirektoram vai citai pašvaldības administrācijas 

amatpersonai. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām. 

Minētie līgumi Domes deputātiem brīvi pieejami pie galvenās grāmatvedes, kā arī informācija 

tiek sniegta kārtējā domes sēdē. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 18.06.2010.) 

 

11.Izteikt saistošo noteikumu 54.punktu šādā redakcijā: 

54. Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldības autonomās kompetences jomā slēdz uz to 

pilnvarotas administrācijas amatpersonas, saskaņo ar izpilddirektoru. Līgumus, kurus slēdz 

izpilddirektors, saskaņo ar domes priekšsēdētāju.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 28.10.2010.) 

 

12.Izteikt saistošo noteikumu 65.punktu šādā redakcijā: 

65. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība: 

65.1. ziņojums; 

65.2. deputātu jautājumi; 

65.3. debates; 
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65.4. ziņotāja galavārds; 

65.5. priekšsēdētāja viedoklis,  

65.6. balsošana; 

65.7. balsošanas rezultātu paziņošana. 

      Domes priekšsēdētājs un izpilddirektors domes sēžu sākumā sniedz īsu, kopā līdz 15 

minūtēm, pārskatu par domes veikto darbu, kā arī informē deputātus par pieņemto lēmumu 

izpildes gaitu. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus, jautājums formulējams īsi 

un konkrēti līdz 1 minūtei, un saņemt atbildes. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 28.10.2010.) 

 

13.Izteikt saistošo noteikumu 72.punktu šādā redakcijā: 

72. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem domes lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, 

domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums 

nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā. 

 

14.Izteikt saistošo noteikumu 93.punktu šādā redakcijā: 

93. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pieņemšanas laikus nosaka dome: 

93.1 priekšsēdētājam – domē pirmdienās no plkst.8.00 - 12.00, kā arī citos laikos, iepriekš 

saskaņojot ar domes priekšsēdētāju; Pagasta pārvaldē, iepriekš saskaņojot ar domes 

priekšsēdētāju; 

93.2. izpilddirektoram – domē pirmdienās no plkst.8.00-12.00, kā arī, citos laikos, iepriekš 

saskaņojot ar izpilddirektoru. Pagasta pārvaldē - iepriekš saskaņojot ar izpilddirektoru. 

 

15.Izteikt saistošo noteikumu 94.punktu šādā redakcijā: 

94. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas, iepriekš telefoniski vienojoties par laiku ar 

deputātu. 

 

16.Izteikt saistošo noteikumu 106.punktu šādā redakcijā: 

106. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda: 

 106.1. tās datumu un termiņus; 

 106.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu; 

 106.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku; 

 106.4. publiskās apspriešanas lapas formu; 

106.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai 

publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu. 

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir izpilddirektors, kura 

pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu 

ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes 

lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.  

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                    Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts  

Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.7  

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1  

„Rucavas novada pašvaldības nolikums” 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                      Līga Stendze 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1 punktu un 24.pantu, 

kas nosaka, ka dome tiesīga izdot saistošus noteikumus, 

ieskaitot domes nolikumu.  

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi paredz papildinājumus Rucavas novadā 

ietilpstošo ciemu sarakstā, jaunas amatpersonas  - 

izpilddirektors, atbildības,pienākumu un tiesību aprakstu, 

papildināts uzņēmumu saraksts, kuros domei ir kapitāldaļas 

un izmainīti iedzīvotāju pieņemšanas laiki.   

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada domes 

priekšsēdētājs, viņa vietnieks, izpilddirektors un deputāti,  

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likumu " Par 

pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1 punktu un 24.pantu 
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