
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017. gada 24.augustā        Nr.14 

Sēde sasaukta pulksten 15.00 

Sēdi atklāj pulksten 15.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, finanšu 

analītiķe Ināra Reine, zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, teritorijas plānotāja 

Sanita Urtāne, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze Feodosova, 

vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arvils Roga, Edgars Bertrams; 

laikraksta “Kurzemes Vārds” pārstāvji Linda Kilevica, Ģirts Gertsons. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par Rucavas novada domes izpilddirektora iecelšanu amatā 

1.1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes izpilddirektora vēlēšanām 

1.2. Rucavas novada domes izpilddirektora vēlēšanas 

 

2. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, Attīstības nodaļas vadītājs 

E.Bertrams, G.Zeme) 

 

2.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 

pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu 

2.2. Par vienreizēju sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu par katru bērnu 

daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņiem 

2.3. Par brīvpusdienu piešķiršanu bērniem līdz četru gadu vecumam, kuri apmeklē 

Rucavas novada pirmskolas iestādes 

2.4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

un speciālajā budžetā 

2.5. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu “Atbildīgs dzīvesveids” 

aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas 

valsts pastāvēšanas simtgadi” 

2.6. Par bukleta “Dunikas pagasta vēsture” tirdzniecības cenu Rucavas novada 

tūrisma informācijas centrā 

 

3. Par divu transportlīdzekļu iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
 

4. Rucavas novada vēlēšanu komisijas izveide 

 

5. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova) 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2017.gada 24.augusta domes 

sēdes darba kārtību ar papildus jautājumiem: 

5.1. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, 

“Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 

5.2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5.3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5.4. Par nekustamā īpašuma „Silmaļi” sadalīšanu 

5.5. Par zemes gabala “Eķeļi” atsavināšanu 

5.6. Par zemes gabalu “Stiebriņi” atsavināšanu 

5.7. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” sadalīšanu 

5.8. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem "Jukumi", 

“Jurgas” 

5.9. Par nekustamā īpašuma „Centra svari” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

5.10. Par nekustamā īpašuma „Vērnieki” ierakstīšanu zemesgrāmatā 
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5.11. Par bērzu plantācijas ierīkošanu īpašumā “Strautiņi” 

5.12. Par bērzu plantācijas ierīkošanu īpašumā “Upeskrasti” 

5.13. Par nekustamā īpašuma „Ozoli” sadalīšanu 

 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2017.gada 24. augusta Rucavas novada domes sēdes darba kārtību, 

papildinot to ar sekojošiem jautājumiem: 

5.1. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, “Ezīši”, 

“Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

5.2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5.3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

5.4. Par nekustamā īpašuma „Silmaļi” sadalīšanu 

5.5. Par zemes gabala “Eķeļi” atsavināšanu 

5.6. Par zemes gabalu “Stiebriņi” atsavināšanu 

5.7. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” sadalīšanu 

5.8. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem 

"Jukumi", “Jurgas” 

5.9. Par nekustamā īpašuma „Centra svari” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

5.10. Par nekustamā īpašuma „Vērnieki” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

5.11. Par bērzu plantācijas ierīkošanu īpašumā “Strautiņi” 

5.12. Par bērzu plantācijas ierīkošanu īpašumā “Upeskrasti” 

5.13. Par nekustamā īpašuma „Ozoli” sadalīšanu 
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1. Par Rucavas novada domes izpilddirektora iecelšanu amatā 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits informē, ka ir noslēgusies atlase 

uz vakanto Rucavas novada domes izpilddirektora amatu. Finanšu pastāvīgā komiteja 

(21.08.2017.,protokols Nr.12) nolēma virzīt Rucavas novada domes izpilddirektora 

amatam Edgaru Bertramu. 

 

 

1.1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes izpilddirektora 

vēlēšanām 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits informē, ka izpilddirektora 

apstiprināšanai amatā ir paredzēta balsošanas kārtība, ka deputāti balso ar vēlēšanu 

zīmēm, tādējādi nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju. 

 Domes priekšsēdētājs ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam. Tiek 

izvirzīti vēlēšanu komisijas locekļi: Arvils Roga, Santa Zuļģe, Ilze Feodosova. 

 Pamatojoties uz Rucavas novada 2013. gada 19. jūnija sēdē (protokols 

Nr.10,2.) apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība, kādā noris atklāta balsošana  ar 

vēlēšanu zīmēm”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Arvils Roga, Santa Zuļģe, Ilze 

Feodosova. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte G.Zeme. 

 

1.2. Rucavas novada domes izpilddirektora vēlēšanas 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits uzaicina vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāju A.Rogu izklāstīt balsošanas kārtību, atbilstoši Rucavas novada domes 

2013. gada 19. jūnijā apstiprinātajai “Kārtībai, kādā noris atklāta balsošana ar 

vēlēšanu zīmēm”. 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits izvirza Edgaru Bertramu 

Rucavas novada domes izpilddirektora amatam. 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits izsludina 10 (desmit) minūšu 

pārtraukumu, lai sagatavotos balsošanas procedūrai. Pēc pārtraukuma tiek paziņots 

par balsošanas sākšanos, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli. Pēc deputātu 

nobalsošanas, balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu rezultātus. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu, 

40. pantu,   68 .pantu, un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm:  

Edgars Bertrams – PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga 

Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 – (Irēna 

Šusta); NOLEMJ: 

Iecelt Rucavas novada domes izpilddirektora amatā Edgaru Bertramu, p.k.010883-

10825, ar 2017.gada 24. augustu. 
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2. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, Attīstības nodaļas vadītājs 

E.Bertrams, G.Zeme) 

 

2.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 

 pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumu “Par 

pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 trešās mutiskās 

izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu” (prot. Nr.13, 3.1.p.) un tika nolemts pasažieru autobusa MERCEDES 

BENZ 0404 pārdot par brīvu cenu, nosakot nosacīto pārdošanas cenu  EUR 5000,00. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 21.08.2017.,protokols Nr.12) 

atzinumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 (Andis Rolis), ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt “Pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 

0404 atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi” pārdošanas noteikumus. 

 

Pielikumā: “Pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 

atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi” uz 9 lp. 

 

 

2.2. Par vienreizēju sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu par katru bērnu 

daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņiem 

( ziņo Sociālās un medicīnu lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme ) 

 

Izskata Sociālā dienesta vadītājas Guntras Vindigas iesniegumu ar lūgumu 

izvērtēt iespēju piešķirt no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem vienreizēju sociālās 

palīdzības pabalstu 2017./2018. mācību gadā daudzbērnu ģimenēm, audžuvecākiem, 

aizbildņiem, kuru bērni mācīsies Rucavas pamatskolā, Sikšņu pamatskolā un PII 

“Zvaniņš” piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas grupās un Sikšņu pamatskolas 

pirmskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmskolas grupās.   

Rucavas novadā uz doto brīdi vidēji ir 34 augstāk uzskaitīto kategoriju 

ģimenes, vidēji 75 bērni. Par katru bērnu 20,00 euro, kopā tas būtu 1500,00 euro. 

Naudas līdzekļi pabalsta izmaksai sociālā dienesta budžetā ir paredzēti ( EKK 6423) . 

Finanšu analītiķe Ināra Reine - naudas līdzekļu atlikums EKK 6412  ir 2809 euro.  

  Pabalsts tiek piešķirts uz vecāku iesnieguma pamata un tas tiek izmaksāts 

vienu reizi mācību gadā.  

 Jautājums tika izskatīts Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 

27.07.2017. sēdē,  tika pieņemts lēmums piešķirt vienreizēju sociālās palīdzības 

pabalstu 20 euro par katru bērnu daudzbērnu ģimenēm, audžuvecākiem, aizbildņiem, 

kuri bērni apmeklēs Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1. līdz 9. klasi, PII “Zvaniņš” 

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmskolas grupu un Sikšņu pamatskolas piecgadīgo 

un sešgadīgo bērnu pirmskolas grupu 2017./2018.mācību gadā. 

Finanšu analītiķe Ināra Reine - naudas līdzekļu atlikums EKK 6412  ir 2809 euro.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, ņemot vērā Sociālās un 

medicīnas lietu pastāvīgās komitejas ( 27.07.2017.,protokols Nr.11) un Finanšu 

pastāvīgās komitejas ( 21.08.2017.,protokols Nr.12) atzinumu 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt vienreizēju sociālās palīdzības pabalstu 20 euro par katru bērnu 

daudzbērnu ģimenēm, audžuvecākiem, aizbildņiem, kuri bērni apmeklēs 

Rucavas un Sikšņu pamatskolas 1. līdz 9. klasi, PII “Zvaniņš” piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu pirmskolas grupu un Sikšņu pamatskolas piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu pirmskolas grupu 2017./2018.mācību gadā. 

2. Pabalsts tiek piešķirts uz vecāku iesnieguma pamata un  tiek izmaksāts vienu 

reizi mācību gadā. 

3. Pabalstu piešķirt no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. 

 

 

2.3. Par brīvpusdienu piešķiršanu bērniem līdz četru gadu vecumam, kuri 

apmeklē Rucavas novada pirmskolas iestādes 

( ziņo Sociālās un medicīnu lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

Izskata Sociālā dienesta vadītājas Guntras Vindigas iesniegumu ( reģistrēts 

Rucavas novada domes kancelejā 15.08.2017.,Nr.2.1.8/1095) ar lūgumu domei 

piešķirt ēdināšanas atvieglojumus 100% apmērā par pusdienām bērniem līdz 4 gadu 

vecumam, kuri apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādes, un vecāki ir 100% 

veikuši apmaksu par ēdināšanas reizēm - launags un brokastis. Paredzamās izmaksas 

2017. gadā sastāda 2098.50 EUR ( pirmskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” 29 bērni, 

0,70 EUR viena ēdienreize, kopā 1522.50 EUR. Sikšņu pamatskolas pirmskolas 

izglītības grupā 12 bērni, viena ēdienreize 0,64 EUR, kopā 576,00 EUR). Finansējums 

no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. Atvieglojumi nepieciešami, jo dažādās sociālā 

riska ģimenēs - gan maznodrošinātās, gan ģimenēs ar vairākiem bērniem, gan 

ģimenēs, kur vecāks viens audzina bērnus, ir grūtības ar ēdināšanas izmaksu apmaksu, 

kā dēļ ģimenes izlemj bērnus nelaist pirmsskolas izglītībā vai veidojas neatmaksājami 

parādi.  Pirmsskolas izglītības apmeklējums bērniem ir vēlams, jo izglītības sistēmas 

prasības uz pirmo klasi ir augstas, līdz ar to, jo ātrāk tiek uzsākta bērna izglītošana, jo 

prasmēm bagātāks viņš var uzsākt mācības skolā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, ņemot vērā 

Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas (17.08.2017.,protokols Nr.12) un 

Finanšu pastāvīgās komitejas (21.08.2017.,protokols Nr.12) atzinumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. Piešķirt ēdināšanas atvieglojumus 100% apmērā par pusdienām bērniem līdz 4 

gadu vecumam  ieskaitot, kuri apmeklē Rucavas novada pirmskolas izglītības 

iestādes no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. decembrim. 

2. No sociālā dienesta budžeta līdzekļiem novirzīt 1157 euro brīvpusdienu 

nodrošināšanai pirmskolas izglītības iestādēs. 
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2.4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

un speciālajā budžetā 

( ziņo finanšu analītiķe I. Reine ) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumu.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 21.08.2017.,protokols Nr.12) 

atzinumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.3 „Rucavas novada pašvaldības 

2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.15“Zemes lietu speciālists”. 

3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.18 “Tūrisma informācijas 

centrs”. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.19 “Attīstības nodaļa “. 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.21 “Komunālā saimniecība 

Rucavā”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.23”Pašvaldības aģentūra 

“Dunikas ambulance””. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.25“Sporta pasākumi Rucavā” 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.35 “Pirmskolas izglītības iestāde 

“Zvaniņš””.  

9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.36 “Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

10. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.37 “Rucavas pamatskola”. 

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.43 “Pieaugušo izglītība”. 

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.45 “Sociālais dienests”. 

13. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.47 “Rucavas novada pašvaldības 

speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi”. 

14. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos 

Nr.1/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

15. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā  elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir 

brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā : Rucavas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta 

grozījumi uz 3 lp 
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2.5. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu “Atbildīgs 

dzīvesveids” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana 

godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” 

 (ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

 Latvijas vides aizsardzības fonds (turpmāk LVAF) ir izsludinājis atklātu projektu 

konkursu “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību 

apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. 

 Projektu konkursa mērķis ir īstenot aktivitātes, kuras stiprinātu Latvijas 

sabiedrības valsts gribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi. 

 Projekta atbalstāmā aktivitāte ir sabiedrību tieši informējoši/izglītojoši pasākumi, 

kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un uzturēšanā nozīmīgu personu, 

notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, kas tiek īstenoti vismaz trīs teritoriālo 

vienību (novads vai republikas nozīmes pilsēta) ietvaros. 

 Projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 15. septembris. Projekta īstenošana 

jāuzsāk 2017. gada novembrī. Projekta īstenošanas laiks nevar būt ilgāks par 2018. 

gada 30. jūniju. 

 Projekts jāiesniedz partnerībā, pasākuma mērogam būtu jāaptver vismaz 3 

teritoriālās vienības (novads, republikas nozīmes pilsēta). Projektu plānots iesniegt 

kopā ar Grobiņas un Priekules pašvaldībām. Vadošais projekta partneris ir Grobiņas 

novada dome.  

Projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums no LVAF līdzekļiem ir 

EUR 175000.00 (viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši euro). Viena projekta 

minimālais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 10000 (desmit tūkstoši euro). 

Maksimālais no LVAF līdzekļiem prasītais finansējums nav noteikts, ievērojot, to, ka 

tas nepārsniedz konkursā kopējo pieejamo finansējumu. Projekta iesniedzējam un 

katram partnerim projekta īstenošanai ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% 

apmērā no konkrētam partnerim kopējām attiecināmām projekta izmaksām. 

Pasākuma norises laiks un tēma: izzinoša vienas dienas ekspedīcija (4-5h) 

ar laivām pa īpaši aizsargājamu dabas teritoriju dabas liegumu “Sventājas upes ieleja” 

2018. gada maijā. 

Sventājas upes ģeogrāfiskā atrašanās vieta vien ir tā vērta, lai ar to sāktu stāstu 

par laivošanu, kas vienlaikus piedāvā izbaudīt mežonīgo dabu un tikai maijam 

raksturīgās, reibinošās smaržas. Latvijas simtgades ietvaros, ar šīs ekspedīcijas 

palīdzību, varētu atdzīvināt senu teiku par Lejas vai Svētavota Ievu, kas pierakstīta 

pagājušā gadsimta sākumā.  

Ekspedīcija plānota gida pavadībā, kurš nodrošinātu ekspedīcijas zinātniski 

izglītojošo saturu, papildus piesaistot sabiedrībā pazīstamu moderatoru/-us (Māris 

Olte, Jānis Kļaviņš), lai pasākumam pievērstu lielāku uzmanību un ieinteresētību. 

Laivošanas nodrošināšanai tiks izmantots laivu nomas pakalpojums – 25 laivas. 

Pasākuma laikā tiks veikta filmēšana un fotografēšana (arī drons), lai pēc 

pasākuma izveidotu informējošus foto un video rullīti par šo pasākumu, kuru varētu 

publicēt internetā un nodot medijiem, ar mērķi popularizēt novadus un dabas apskates 

iespējas tajos. 

Lai pasākumam piesaistītu pēc iespējas vairāk dalībniekus, plānots nodrošināt 

transportu nokļūšanai uz pasākumu no Liepājas un atpakaļ.  

Pirms ekspedīcijas sākuma un ekspedīcijas beigās paredzētas uzkodas. Plānots 

iepirkt ēdināšanas uzņēmuma pakalpojumu, kas nodrošinātu arī Rucavas tradicionālo 

ēdienu – rupjmaizes un baltā sviesta iekļaušanu piedāvājumā. 
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Pasākumā varēs piedalīties jebkurš interesents. Projekta ietvaros jānodrošina 

vismaz 50 cilvēku dalība šajā pasākumā.  

Pasākuma plānotās aptuvenās izmaksas ir EUR 14222.25 (četrpadsmit 

tūkstoši divi simti divdesmit divi euro un 25 centi). Precīzas izmaksas būs zināmas 

pēc tirgus cenu izpētes veikšanas. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 21.08.2017.,protokols Nr.12) 

atzinumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. Atbalstīt projektu konkursa “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Latvijas vides un 

dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 

simtgadi” iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Latvijas vides 

un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas 

simtgadi” kopējās izmaksas līdz EUR 14222.25 (četrpadsmit tūkstoši divi simti 

divdesmit divi euro un 25 centi), ar 10% pašvaldības līdzfinansējumu. 

3. Nodrošināt projekta “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Latvijas vides un dabas 

vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” 

īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu EUR 1423.00 

(viens tūkstotis četri simti divdesmit trīs euro un 00 centi) apmērā.  
4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

 

2.6. Par bukleta “Dunikas pagasta vēsture” tirdzniecības cenu Rucavas novada 

tūrisma informācijas centrā 

 

Tūrisma organizatore N. Grauduže lūdz apstiprināt pārdošanas cenu par 

Rucavas novada pašvaldības līdzekļiem drukātā bukleta pārdošanas cenu. Bukleta 

drukas cena vienai vienībai sastāda EUR 2,10 (divi euro 10 centi). Precei tiek 

piemērots uzcenojums 24 % apmērā, pamatojoties uz papildus veicamo darbu. 

Šīs brošūras tirdzniecība palielinātu iespēju vietējiem iedzīvotājiem un Rucavas 

novada viesiem iepazīt Dunikas pagasta vēsturi. Bukleta pārdošanas cena  EUR 2,60  

( bez PVN ). 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 21.08.2017.,protokols Nr.12) atzinumu un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

Apstiprināt bukleta “Dunikas pagasta vēsture” tirdzniecības cenu 2,60 euro (divi euro 

60 centi) bez PVN. 
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3. Par divu transportlīdzekļu iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits informē par nepieciešamību 

iegādāties divus transportlīdzekļus pašvaldības funkciju nodrošināšanai: 

 1. vieglo automobili pašvaldības policijai – no 15000 līdz 20000 euro 

 2. vieglo automobili domes priekšsēdētājam – no 20000 līdz 25000 euro 

 

Balso par sagatavoto lēmuma projektu: 

Iegādāties divus transportlīdzekļus pašvaldības funkciju nodrošināšanai : 

1. vieglo automobili pašvaldības policijai  (līdz 20000 euro) ; 

2. vieglo automobili domes priekšsēdētājam  (līdz 25000 euro). 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balso: PAR – 1 (Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme). 

Par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir 

noraidīts. 

 

Pēc deputāta A.Bārduļa ierosinājuma dome balso par katru lēmuma punktu atsevišķi. 

 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – 3 (Andis Rolis, Daiga Ķēdže, Gundega Zeme); NOLEMJ:  

Iegādāties transportlīdzekli pašvaldības funkciju nodrošināšanai: vieglo automobili 

pašvaldības policijai  (līdz 20000 euro). 

 

Balso par lēmuma projektu:  

Iegādāties transportlīdzekli pašvaldības funkciju nodrošināšanai: vieglo automobili 

domes priekšsēdētājam  (līdz 25000 euro). 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balso: PAR – 1 (Jānis Veits); PRET – 1 

(Irēna Šusta), ATTURAS – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga 

Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme).  

Par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir 

noraidīts. 

 

 

4. Rucavas novada vēlēšanu komisijas izveide 

 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 27.07.2017. sēdes lēmumu, 

izsludināta pretendentu pieteikšanās Rucavas novada vēlēšanu komisijas locekļu 

amatu vietām. Izsludinātās pieteikšanās termiņā, t.i., līdz 2017.gada 17.augustam 

saņemti pieteikumi: Ilzes Feodosovas, Staņislavas Skudiķes, Everesas Pričinas, Santas 

Zuļģes, Arvila Rogas, Ritas Knubes, Santas Kornas.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 

likuma” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  
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1. Izveidot Rucavas novada vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā. 

2. Rucavas novada vēlēšanu komisijā ievēlēt Ilzi Feodosovu, Staņislavu Skudiķi, 

Santu Kornu, Everesu Pričinu, Santu Zuļģi, Arvilu Rogu, Ritu Knubi.  

3. Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma 10.panta piektajai daļai uzdot domes sekretārei 

Santai Zuļģei nosūtīt likumā noteikto informāciju Centrālajai vēlēšanu 

komisijai. 

 

 

5. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, zemes lietu speciāliste 

Dz.Bļinova) 

 

5.1. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, “Ezīši”, 

“Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

 

Tiek uzaicināta teritorijas plānotāja S.Urtāne, un jautājumu izskata pēc 5.13. punkta. 

 

 

5.2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Jeļenas Kubišinas, dzīvo O.Kalpaka ielā 107-20, Liepājā, iesniegumu 

(21.07.2017.Nr.2.1.8/995), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječu līdumnieks /50”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Jeļenu Kubišinu, personas kods 200281-

10817, uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /50”  no zemes gabala ar  kadastra 

apzīmējumu 6452 0060022,  0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.septembra līdz 

2027.gada 31.augustam.  

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 
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5.3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Indras Kabiņeckas, dzīvo Klaipēdas ielā 72-40, Liepājā, iesniegumu 

(26.07.2017.Nr.2.1.8/1010), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 2/1/6”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Indru Kabiņecku, personas kods 190660-

10800, uz zemes gabalu “Ječi 2/1/6”, zemes gabala  kadastra apzīmējums 

6452 0050515,  0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.septembra līdz 

2027.gada 31.augustam.  

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

5.4. Par nekustamā īpašuma „Silmaļi” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata SIA “IRI Asset Management” Reģ.Nr.40103279083, juridiskā adrese 

Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes novads, iesniegumu (01.08.2017.Nr.2.1.8/1039), 

kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Silmaļi” kad.Nr.64520100046, Dunikas 

pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 64520100046 un 64520100210. Atdalītām zemes vienībām 

piešķirt jaunu nosaukumu “Silmaļu pļavas”.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. atļaut SIA “IRI Asset Management” Reģ.Nr.40103279083, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Silmaļi” kad.Nr.64520100046, Dunikas pagastā; 
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2.  atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem  64520100046, platība 9,3 

ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un 

64520100210 platība 9,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520100046 un 

64520100210, piešķirt jaunu nosaukumu „Silmaļu pļavas”; 

4.  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520100046 un 64520100210 

noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520060133 noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79. panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

Pielikumā:  

Nekustamā īpašuma „Silmaļi” kad.Nr.64520100046, zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

5.5. Par zemes gabala “Eķeļi” atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Aigara Teļdruvas, deklarētā dzīvesvieta “Stiebriņi” Dunikas pagastā, 

pilnvarotās personas Janeka Laura, personas kods 211076-11905, (zvērinātas notāres 

Larisas Medvedevas 27.02.2017. izdota ģenerālpilnvara Nr.1322) iesniegumu 

(28.07.2017.Nr.2.1.8/1028), kurā lūgts atļaut izpirkt zemes gabalu “Eķeļi” kad.Nr. 

64520120053, Dunikas pagastā. 

Ar 2012.gada 19.jūlija Rucavas novada domes lēmumu 1.23. (prot.Nr.13) 

Ilgonim Teļdruvam, personas kods 060448-10812, izbeigtas zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības uz zemes gabalu “Eķeļi” kad.apz.64520120053, un noteikts, ka 

zemes gabals “Eķeļi” ir pašvaldībai piekritāga zeme. Ilgonis Teļdruva miris 

09.05.2008. Zemes nomas līgums noslēgts ar iespējamo mantinieku Aigaru Teļdruvu, 

personas kods 210374-10824. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

NOLEMJ:  

1. ierakstīt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes gabalu “Eķeļi” 

kad.Nr.64520120053, platība 3,75 ha, Dunikas pagastā Rucavas novadā.  

2. Veikt zemes gabala “Eķeļi” novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību un pēc zemes 

gabala novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 

4. 
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5.6. Par zemes gabalu “Stiebriņi” atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Aigara Teļdruvas, deklarētā dzīvesvieta “Stiebriņi” Dunikas pagastā, 

pilnvarotās personas Janeka Laura, personas kods 211076-11905, (zvērinātas notāres 

Larisas Medvedevas 27.02.2017. izdota ģenerālpilnvara Nr.1322) iesniegumu 

(28.07.2017.Nr.2.1.8/1028), kurā lūgts atļaut izpirkt divus zemes gabalus “Stiebriņi” 

kad.apz. 64520120053 un kad.apz. 64520120126, Dunikas pagastā.  Uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 64520120126 atrodas piederošas ēkas. 

Ar 2012.gada 19.jūlija Rucavas novada domes lēmumiem 1.24. un 1.25. 

(prot.Nr.13) Ilgonim Teļdruvam, personas kods 060448-10812, izbeigtas zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes gabaliem “Stiebriņi” kadastra apzīmējums 

64520120052, un kadastra apzīmējums 64520120126, noteikts, ka zemes gabali 

“Stiebriņi” ir pašvaldībai piekritīga zeme. Ilgonis Teļdruva miris 09.05.2008. Zemes 

nomas līgums noslēgts ar iespējamo mantinieku Aigaru Teļdruvu, personas kods 

210374-10824. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. ierakstīt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes gabalus “Stiebriņi” 

kad.apz.64520120052, platība 8,1 ha, un kad.apz.64520120126  4,2ha, 

Dunikas pagastā Rucavas novadā.  

2. Veikt zemes gabalu “Stiebriņi” novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību un pēc 

zemes gabalu novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabalu atsavināšanu. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

5.7. Par nekustamā īpašuma „Pīlādži” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Zaigas Sprūdas, deklarētā dzīvesvieta “Pīlādži”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, pilnvarotās personas Agritas Kaires, personas kods 231156-11904, 

(Rucavas novada Bāriņtiesas 03.08.2017. izdota ģenerālpilnvara Nr.84), deklarētā 

dzīvesvieta “Liepkalni”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegumu 

(10.08.2017.Nr.2.1.8/1073), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Pīlādži” 

kad.Nr.64840190004. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840150004, Rucavas pagastā, piešķirt jaunu 

nosaukumu “Pīlādzīši”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. 

jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. atļaut Zaigai Sprūdai, personas kods 100638-11900, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Pīlādži” kad.Nr.64840190004, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64840150004, platība 12,6 ha 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840150004, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Pīlādzīši”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840150004 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840190004 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

Pielikumā:  

Nekustamā īpašuma „Pīlādži” kad.Nr.64840190004, zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

 

5.8. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem 

"Jukumi", “Jurgas” 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

  Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Metrum K" reģ.Nr. 

40103606098, Liepājas biroja, iesniegumu (08.08.2017.Nr.2.1.5/3/266), kurā lūgts 

saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu „Jukumi" 

kad.Nr.64840010031, “Jurgas” kad.Nr.64840010207 zemes vienību robežu 

pārkārtošanā. 

Zemes ierīcības projekta rezultātā daļa no esošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64840010207  0,0186 ha platībā tiek pievienota zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 64840010031, veicot robežu pārkārtošanu. 

Pēc zemes gabalu robežu pārkārtošanas nekustamajam īpašumam „Jukumi" Rucavas 

pagastā Rucavas novadā zemes platība būs 0,685 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam „Jurgas"  Rucavas pagastā Rucavas 

novadā, zemes platība būs 0,499 ha (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas). 

2016.gada 27.oktobrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.19,1.1.p.)  

“Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Jukumi” un “Jurgas””, 

zemes robežu pārkārtošanai, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma" prasībām, būvnormatīviem un 

citiem normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, datu bāzes uzturētāju (SIA 

„IT Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 
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02.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 

11.punktu; 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma" 19.pantu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumu „Jurgas" kad.apz.64840010207 

un “Jukumi” kad.apz.64840010031 zemes vienību robežu pārkārtošanai, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

5.9. Par nekustamā īpašuma „Centra svari” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 

2.p.) “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Centra svari” kad.Nr.64840080279, kad.apzīm.64840080279 Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, 

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080279 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Centra svari”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,05 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Centra svari” kad.Nr.64840080279, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve NĪLM kods 1103. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

5.10. Par nekustamā īpašuma „Vērnieki” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 

2.p.) “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piekritību pašvaldībai”.  
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Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Vērnieki” kad.Nr.64840040220, kad.apzīm.64840040220 Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt 

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040220 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Vērnieki”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 2,6 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Vērnieki” kad.Nr.64840040220, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve NĪLM kods 1003. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

5.11. Par bērzu plantācijas ierīkošanu īpašumā “Strautiņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

 Izskata SIA “Latvijas Finieris Mežs” Reģ.Nr.40003916891, juridiskā adrese: 

Lignuma 2-1, Rīga, iesniegumu (07.08.2017.Nr.2.1.8/1058), kurā lūgts atļaut īpašumā 

“Strautiņi” Dunikas pagastā,  kadastra Nr.64520120040 lauksaimniecībā izmantojamā 

zemē 3,33ha platībā ierīkot bērzu plantāciju. 

  Kopējā zemes vienības platība ir 11,97 ha. Zeme nav meliorēta. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz spēkā esošo 

Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 

2013.-2025.gadam”) 4.10. Lauku zemes, 256.punktu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. atļaut SIA “Latvijas Finieris Mežs” Reģ.Nr.40003916891, ierīkot bērzu 

plantāciju 3,3ha platībā īpašumā “Strautiņi” kad.Nr.64520120040, Dunikas 

pagastā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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5.12. Par bērzu plantācijas ierīkošanu īpašumā “Upeskrasti” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

 Izskata SIA “Latvijas Finieris Mežs” Reģ.Nr.40003916891, juridiskā adrese: 

Lignuma 2-1, Rīga, iesniegumu (07.08.2017.Nr.2.1.8/1059), kurā lūgts atļaut īpašumā 

“Upeskrasti” Dunikas pagastā, kadastra Nr.64520070035 zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 64520070035, lauksaimniecībā izmantojamā zemē 0,8ha platībā ierīkot 

bērzu plantāciju. 

  Kopējā zemes vienības platība ir 3,0 ha. Zeme nav meliorēta. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz spēkā esošo 

Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 

2013.-2025.gadam”) 4.10. Lauku zemes, 256.punktu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. atļaut SIA “Latvijas Finieris Mežs” Reģ.Nr.40003916891, ierīkot bērzu 

plantāciju 0,8ha platībā īpašumā “Upeskrasti” kad.Nr.64520070035, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 64520070035, Dunikas pagastā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

5.13. Par nekustamā īpašuma „Ozoli” sadalīšanu 

 

Izskata Aivja Ķepala, deklarētā dzīvesvieta Kuldīgas iela 38-54, Liepāja, 

iesniegumu (23.08.2017.Nr.2.1.8/1137), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Ozoli” kad.Nr.64520100015. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut 

atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520050003, Dunikas pagastā, 

piešķirt jaunu nosaukumu “Purva Ozoli”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. atļaut Aivim Ķepalam, personas kods 081278-11908, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Ozoli” kad.Nr.64520100015, Dunikas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64520050003, platība 4,5 ha 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520050003, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Purva Ozoli”; 
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4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520050003 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100015 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

Pielikumā: nekustamā īpašuma „Ozoli” kad.Nr.64520100015, zemes robežu plāns uz 

3 lp. 

 

 

 

5.1. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, “Ezīši”, 

“Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Bārdulis) 

 

Izskata nekustamo īpašumu “Viesmīlis” (kad. Nr. 6484 007 0121), “Ezīši” (kad. 

Nr. 6484 007 0201), “Bīčas” (kad. Nr. 6484 011 7345), “Atpūtas” (kad. Nr. 6484 011 

0132), “Rožsili” (kad. Nr. 6484 011 0189) un “Reimaņi” (kad. Nr. 6484 011 0083) 

Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads, īpašnieka SIA “Zeme un lietošana” (nodokļu 

maksātāja kods 52103030361, juridiskā adrese: “Pūces” Rucavas pagasts, Rucavas 

novads), iesniegumu  (reģistrēts Rucavas novada domē 01.08.2017 ar Nr. 2.1.8/1041), 

kurā lūdz pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma izdošanu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 22.08.2017.(protokols Nr.9) atzinumu un pamatojoties uz 2014.gada 

14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 38., 39.punkta pirmo apakšpunktu, 96., 

98., 102. un 132.punktiem, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu un 

nekustamā īpašuma īpašnieka personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. atļaut SIA “Zeme un lietošana” uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, 

ietverot nekustamos īpašumus “Viesmīlis” (kad. Nr. 6484 007 0121, 1,20 ha), 

“Ezīši” (kad. Nr. 6484 007 0201, 0,76 ha), “Bīčas” (kad. Nr. 6484 011 7345, 

1,27 ha), “Atpūtas” (kad. Nr. 6484 011 0132, 0,55 ha), “Rožsili” (kad. Nr. 

6484 011 0189, 1,33 ha) un “Reimaņi” (kad. Nr. 6484 011 0083, 1,14 ha), 

Rucavas novadā Rucavas pagastā ar kopējo platību 6,25 ha, saskaņā ar darba 

uzdevuma 1.pielikumā noteiktajām detālplānojuma teritorijas robežām; 

2. apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

“Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” izstrādei; 

3. par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas 

plānotāju Sanitu Urtāni; 
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4. noslēgt trīspusējo vienošanos par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas 

kārtību. 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

Darba uzdevums detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, 

“Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” izstrādei uz 6 lp. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju: 

03.08.2017. par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

priekšsēdētāju ievēlēta Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, 

18.08.2017. par Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāju Alūksnē notiekušajā 

kongresā ievēlēts Auces novada domes mērs Gints Kaminskis, sniegtas intervijas par 

notikumiem Rucavā medijos LNT un TV3, notikušas tikšanās ar īpašniekiem par ēku 

nomāšanu Rucavas centrā un autoceļa marķēšanu, informē par automašīnas 

sociālajam dienestam iepirkuma problēmām, ar Rucavas novada domes 

līdzfinansējumu 315 euro apmērā iznākusi Ādolfa Gaujieša grāmata “Arī dadži zied 

un smaržo” u.c. 

 

 

Protokola pielikumā: 

Balsošanas gaitas protokols Nr.3 uz 3 lp. un 9 vēlēšanu zīmes. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 17.00 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         29.08.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

29.08.2017. 
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  IZRAKSTS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

 “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017. gada 24.augustā        Nr.14 

1.2. Rucavas novada domes izpilddirektora vēlēšanas 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits uzaicina vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāju A.Rogu izklāstīt balsošanas kārtību, atbilstoši Rucavas novada domes 

2013. gada 19. jūnijā apstiprinātajai “Kārtībai, kādā noris atklāta balsošana ar 

vēlēšanu zīmēm”. 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits izvirza Edgaru Bertramu 

Rucavas novada domes izpilddirektora amatam. 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits izsludina 10 (desmit) minūšu 

pārtraukumu, lai sagatavotos balsošanas procedūrai. Pēc pārtraukuma tiek paziņots 

par balsošanas sākšanos, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli. Pēc deputātu 

nobalsošanas, balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu rezultātus. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu, 

40. pantu,   68 .pantu, un ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm:  

Edgars Bertrams – PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga 

Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 – (Irēna 

Šusta); NOLEMJ: 

Iecelt Rucavas novada domes izpilddirektora amatā Edgaru Bertramu, p.k.010883-

10825, ar 2017.gada 24. augustu. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)        Jānis Veits  

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre S.Zuļģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 29.augustā 
  

mailto:dome@rucava.lv
http://www.rucava.lv/
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     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES LĒMUMS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017. gada 24.augustā         prot. Nr.14,  

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   Jānis Veits 

mailto:dome@rucava.lv

