
 
 

     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 28.septembrī       Nr.15 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

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, Romārs Timbra 

Nepiedalās: deputāti Irēna Šusta (slimības dēļ), Gundega Zeme (mācībās Rīgā) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, finanšu 

analītiķe Ināra Reine, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze 

Feodosova, jurists Gints Šķubers 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2017.gada 28.septembrī sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par nekustamā īpašuma „Attes” sadalīšanu 

1.15. Par nekustamā īpašuma “Rubeņi” sadalīšanu 

1.16. Par zemes gabala “Tolki” atsavināšanas ierosinājumu 

1.17. Par nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” sadalīšanu 

1.18. Par nekustamā īpašuma „Zemdegas” sadalīšanu 

1.19. Par nekustamā īpašuma „Bieles” sadalīšanu 

1.20. Par īpašuma “Doniņi” sadali 

1.21. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienību daļām 

1.22. Par Rucavas novada lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas 

sastāva papildināšanu 

1.23. Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

1.24. Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”” apstiprināšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas 

speciāliste I.Feodosova) 

 

2.1. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.2. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

2.4. Par dzīvojamās telpas “Birzes”- 1 īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Mētras”- 16  Dunikas pagastā pagarināšanu 

2.6. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Mētras”- 8  Dunikas pagastā pagarināšanu 

2.7. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

2.8. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

2.9. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

2.10. Par dzīvojamās telpas “Dunikas skola”- 6 īres līguma pagarināšanu Dunikas 

pagastā 
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2.11. Par tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas 

sastāvu 

2.12. Par dzīvojamās telpas “Akmentiņi”- 1 īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

2.13. Par dzīvojamās telpas “Dunikas skola”- 2 īres līguma pagarināšanu Dunikas 

pagastā 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par Sikšņu pamatskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

3.2. Par kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu 

 

4. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

4.1. Par sociālo un medicīnas lietu komisijas sastāvu 

 

5. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers) 

 

5.1. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

5.2. Par pastkaršu ar Rucavas novada attēliem un kreklu ornamentu tirdzniecības cenu 

Rucavas novada tūrisma informācijas centrā 

5.3. Par  brošūras druku 

5.4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu centrālajai administrācijai 

5.5. Par pirmsskolas pedagogu darba algas likmes paaugstināšanu 

5.6. Par rotaļu grupas izveidi 

5.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

5.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā un 

speciālajā budžetā 

5.9. Par noteikumu „Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība organizē nokavētā 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” izdošanu un pilnvarojuma 

piešķiršanu 

5.10. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 

mutiskās izsoles pārdošana par brīvu cenu ar augšupejošu soli atzīšanu par notikušu 

un rezultātu apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2017.gada 28.septembra domes 

sēdes darba kārtību ar papildus jautājumiem: 

2.14. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 11 īres līguma pagarināšanu Dunikas 

pagastā 

6. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības 

pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2017. gada septembrim – decembrim. 

7. Par nekustamo īpašumu „Krauklīši” un „ Pūces”  apvienošanu 

8. Par komisijas apstiprināšanu 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2017.gada 28.septembra Rucavas novada domes sēdes darba kārtību, 

papildinot to ar sekojošiem jautājumiem: 

2.14. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 11 īres līguma pagarināšanu Dunikas 

pagastā 

6. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības 

pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2017. gada septembrim – decembrim. 

7. Par nekustamo īpašumu „Krauklīši” un „ Pūces”  apvienošanu 

8. Par komisijas apstiprināšanu 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Leonoras Fedotovas, dzīvo Klaipēdas ielā 128-3, Liepājā, iesniegumu 

(16.08.2017.Nr.2.1.8/1107), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Ječi 5/31”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Leonoru Fedotovu, personas kods 171040-

10838, uz zemes gabalu “Ječi 5/31” kadastra apzīmējums 6452 0050525,  

0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.10.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Viktora Bužinska, dzīvo Višķu ielā 13-57, Liepājā, iesniegumu 

(05.09.2017.Nr.2.1.8/1171), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Bites/12”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Viktoru Bužinski, personas kods 050874-

13003, uz zemes gabalu “Bites 12” kadastra apzīmējums 6452 0051121,  

0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.10.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Brigitas Freibergas, dzīvo Krūmu ielā 49-18, Liepājā, iesniegumu 

(11.09.2017.Nr.2.1.8/1190), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Priede 96/52”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Brigitu Freibergu, personas kods 190137-

10838, uz zemes gabalu “Priede 96/52” kadastra apzīmējums 6452 0050814,  

0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.10.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.4.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Ineses Bernšteinas, dzīvo Klaipēdas ielā 132-41, Liepājā, iesniegumu 

(11.09.2017.Nr.2.1.8/1191), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Ječi 9/88”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Inesi Bernšteinu, personas kods 041050-

10829, uz zemes gabalu “Ječi 9/88” kadastra apzīmējums 6452 0050287,  
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0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.10.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.5.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Ludmilas Raisjaņenas, dzīvo Siļķu ielā 9-11, Liepājā, iesniegumu 

(16.08.2017.Nr.2.1.8/1104), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Ječi 7/374”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Ludmilu Raisjaņenu, personas kods 160643-

10830, uz zemes gabalu “Ječi 7/374” kadastra apzīmējums 6452 0050132,  

0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.10.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.6.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Jutas Vismanes, dzīvo Klaipēdas ielā 76-49, Liepājā, iesniegumu 

(07.09.2017.Nr.2.1.8/1180), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabaliem “Ječi 7/216” un “Ječi 7/217, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Jutu Vismani, personas kods 161289-11281, 

uz zemes gabaliem “Ječi 7/216” un “Ječi 7/217”, kadastra apzīmējums 6452 

0050132,  0,12 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.10.2017. 

2. 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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1.7.Par zemes nomas līguma izbeigšanu  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Edgara Zuļģa, deklarētā dzīvesvieta “Rubeņi”, Ķāķišķe, Rucavas pag., 

iesniegumu (13.09.2017.Nr.2.1.8/1194), kurā, sakarā ar tēva Jāņa Zuļģa nāvi, lūdz 

pārslēgt zemes nomas līgumu uz nekustamo īpašumu “Rubeņi” 0,7ha platībā, uz kura 

atrodas piederošas ēkas.  

Nekustamais īpašums “Rubeņi” kad.Nr.64840040240 sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840040240 0,7 ha un 64840040206  3,2ha. 

Ar 2009.gada 19.februāra Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.2; 

3.13§) Jānim Zuļģim izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu 

“Rubeņi” kad.Nr.64840040240 un noslēgts zemes nomas līgums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Jāni Zuļģi, personas kods 270648-11911 uz 

zemes vienībām “Rubeņi” kad.apzīmējums 64840040240 0,7ha un zemes 

vienības ar kad.apz.64840040206 daļu 1,0ha platībā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā ar 01.10.2017. 

2. noslēgt zemes nomas līgumu ar Edgaru Zuļģi, personas kods 210378-

11919, uz zemes vienību “Rubeņi”, kad.apz.64840040240 0,7ha platībā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.oktobra līdz 

2027.gada 30.septembrim.  

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

viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, 

Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.8.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Viktora Lapezova, dzīvo Ģenerāļa Baloža ielā 13-18, Liepājā, 

iesniegumu (16.08.2017.Nr.2.1.8/1106), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabalu “Ječi 5/31”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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 – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Viktoru Lapezovu, personas kods 171160-

10819, uz zemes gabalu “Ječi 5/31”, zemes gabala  kadastra apzīmējums 6452 
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0050525,  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.oktobra līdz 

2027.gada 30.septembrim.  

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

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

ielā 4. 

 

1.9.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Valērijas Navickaites, dzīvo Ugāles ielā 6-33, Liepājā, iesniegumu 

(05.09.2017.Nr.2.1.8/1172), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Bites /12”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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 – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Valēriju Navickaiti, personas kods 080486-

10817, uz zemes gabalu “Bites /12”, zemes gabala  kadastra apzīmējums 6452 

0051121,  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.oktobra līdz 

2027.gada 30.septembrim.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.10.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Jāņa Kalnenieka, dzīvo M.Ķempes ielā 3-46, Liepājā, iesniegumu 

(22.08.2017.Nr.2.1.8/1131), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 5/26”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Jāni Kalnenieku, personas kods 140479-

10827, uz zemes gabalu “Ječi 5/26”, no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 

6452 0050917,  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.oktobra līdz 

2027.gada 30.septembrim.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.11.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Skaidrītes Zumbergas, dzīvo T.Breikša ielā 13-1, Liepājā, iesniegumu 

(06.09.2017.Nr.2.1.8/1174), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Priede 96/52”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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 – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Skaidrīti Zumbergu, personas kods 250267-

10846, uz zemes gabalu “Priede 96/52”, zemes gabala  kadastra apzīmējums 

6452 0050814,  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.oktobra līdz 

2027.gada 30.septembrim.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.12.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Jeļenas Afoņinas, dzīvo Ventas ielā 2-11, Liepājā, iesniegumu 

(16.08.2017.Nr.2.1.8/1103), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 7/374”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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 – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Jeļenu Afoņinu, personas kods 040871-10817, 

uz zemes gabalu “Ječi 7/374”, no zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 6452 

0050132,  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.oktobra līdz 

2027.gada 30.septembrim.  

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

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

ielā 4. 

 

 

 

1.13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Raivja Stoņa, dzīvo Slimnīcas ielā 9-16, Liepājā, iesniegumu 

(16.08.2017.Nr.2.1.8/1103), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabaliem “Ječi 7/24”, “Ječi 7/26, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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 – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Raivi Stoni, personas kods 090292-10820, uz 

zemes gabaliem “Ječi 7/24”, “Ječi 7/26” no zemes gabala  ar kadastra 

apzīmējumu 6452 0050132,  0,12 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.oktobra līdz 

2027.gada 30.septembrim.  

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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1.14.Par nekustamā īpašuma „Attes” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Initas Ates, pilnvarotās personas SIA “Kurzemes Mežsaimnieks” 

Reģ.Nr.42103036409, Ezera iela 52-7, Liepāja (zvērinātas notāres Aijas Burbeckas 

13.09.2017. izdota ģenerālpilnvara Nr.4029), iesniegumu (14.09.2017.Nr.2.1.8/1204), 

kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Attes” kad.Nr.64840080008. Īpašums 

sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 64840140007, Rucavas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu “Attmeži”, 

noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut Initai Atei, personas kods 050365-11906, sadalīt nekustamo īpašumu 

„Attes” kad.Nr.64840080008, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840140007, platība 4,95 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840140007, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Attmeži”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840140007 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840080008 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. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

1.15.Par nekustamā īpašuma “Rubeņi” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Sakarā ar izmaiņām pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašumā “Rubeņi” 

kad.Nr.64840040240, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

64840040240 platība 0,7ha un 64840040206 platība 3,2ha, nepieciešams to sadalīt 

divos atsevišķos īpašumos. Piešķirt jaunu nosaukumu un noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  

Ar 2009.gada Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.2; 3.13.§) zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 64840040206 un 64840040240 ieskaitītas 

pašvaldībai piekrītošās zemēs. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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.punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu “Rubeņi” 

kad.Nr.64840040240, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Rubeņi” kad.Nr.64840040240 zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 64840040206 platība 3,2ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu “Stariņi”; 

4. zemes vienībai “Stariņi” noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods 0101. 

5. paliekošai zemes vienībai ar nosaukumu “Rubeņi” ar platību 0,7 ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

6. Veikt nekustamā īpašuma “Stariņi” uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.16.Par zemes gabala “Tolki” atsavināšanas ierosinājumu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Sigita Kauna, deklarētā dzīvesvieta “Tolki” Dunikas pagastā, 

iesniegumu (11.09.2017.Nr.2.1.8/1188), kurā lūgts atļaut izpirkt zemes gabalu 

“Tolki” kad.Nr.64520140004, Dunikas pagastā, uz kura atrodas piederoša ēka. 

Ar 2008.gada 24.septembra Dunikas pagasta padomes sēdes lēmumu 1.§8.1. 

(prot.Nr.9) “Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju izvērtēšanu” noteikts, ka 

zemes gabals “Tolki” ir pašvaldībai piekritīgs. 

Pamatojoties uz Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 03.07.2017.gadā 

izsniegto zemesgrāmatas apliecību, kurā redzams, ka būve, kas saistīta ar 

zemesgabalu “Tolki” ir Sigita Kauna īpašums, 01.08.2017.tika noslēgts zemes nomas 

līgums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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.punktu un 

iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

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

kad.Nr.64520140004, 
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2. zemes gabalam noteikt platību 3,5960 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), Dunikas pagastā Rucavas novadā.  

3. zemes gabalam “Tolki” noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība NĪLM kods 0201. 

4. Veikt zemes gabala “Tolki” novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību un pēc 

zemes gabala novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.17.Par nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Rasmas Līnas Progulbickas, deklarētā dzīvesvieta “Zvirbuļi”, Rucava, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegumu (07.09.2017.Nr.2.1.8/1178), kurā lūgts 

atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” kad.Nr.64840080091, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 64840080091, kuras kopējā platība ir 3,4ha, atdalot zemes 

gabalu 0,425 ha patībā. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Meteostacija 

Rucava”, paliekošajam zemes gabalam apmēram 2,97 platībā atstāt nosaukumu 

“Zvirbuļi”.  

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz „Zemes 

ierīcības likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra 

LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, 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”), 30.04.2013.Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.4.punktu, un personīgo 

iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut Rasmai Līnai Progulbickai, personas kods 070143-11910, sadalīt nekustamā 

īpašuma „Zvirbuļi” kad.Nr.64840080091, zemes vienību ar kad.apzīm. 

64840080091, kuras kopējā platība ir 3,4 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840080091 zemes gabalu 0,425 ha platībā 

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

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Meteostacija Rucava”; 

4. zemes gabalam “Meteostacija Rucava” noteikt zemes lietošanas mērķi- pārējo 

sabiedriskās nozīmes objektu apbūve NĪLM kods 0908; 

5. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu “Zvirbuļi” ar platību 2,97 ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes lietošanas 
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mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 

kods 0101; 

6. apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam „Zvirbuļi” kad.Nr. 6484008 0091, Rucavas pagastā, Rucavas novadā; 

7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

„Zvirbuļi” kad.Nr. 6484008 0091, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

2. Nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

 

1.18.Par nekustamā īpašuma „Zemdegas” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Jāņa Skudiķa pilnvarotās personas Kristapa Rūmnieka, deklarētā 

dzīvesvieta “Kurši-1”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (zvērinātas notāres Larisas 

Medvedevas 2017.gada 23.augustā izdota pilnvara NR.6322), iesniegumu 

(29.08.2017.Nr.2.1.5/1/450), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Zemdegas” 

kad.Nr.64840140037, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840140037, kuras 

kopējā platība ir 17,6ha, atdalot zemes gabalu 2,0 ha patībā. Atdalītai zemes vienībai 

piešķirt nosaukumu “Vaidelotes”, paliekošajam zemes gabalam apmēram 15,6ha 

platībā atstāt nosaukumu “Zemdegas”.  

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz „Zemes 

ierīcības likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra 

LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, 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”) un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut Jānim Skudiķim, personas kods 151059-11911, sadalīt nekustamā īpašuma 

„Zemdegas” kad.Nr.64840140037, zemes vienību ar kad.apzīm. 64840140037, 

kuras kopējā platība ir 17,6 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840140037 zemes gabalu 2,0 ha platībā 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Vaidelotes”; 
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4. zemes gabalam “Vaidelotes” noteikt zemes lietošanas mērķi- - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

5. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu “Zemdegas” platību 15,6 ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 

kods 0101; 

6. apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam „Zemdegas” kad.Nr. 64840140037, Rucavas pagastā, Rucavas novadā; 

7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

„Zemdegas”, kad.Nr. 64840140037, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 

lp. 

2. Shēma nekustamā īpašuma „Zemdegas”, kad.Nr. 64840140037, zemes gabala 

sadalīšanai uz 1 lp. 

 

 

1.19.Par nekustamā īpašuma „Bieles” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Ausmas Avotas, deklarētā dzīvesvieta Daugavas iela 5-17, Liepāja, 

iesniegumu (01.09.2017.Nr.2.1.8/1165), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 

„Bieles” kad.Nr.64840040078, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840040078, 

kuras kopējā platība ir 9,56 ha, atdalot zemes gabalu 8,7 ha patībā. Atdalītai zemes 

vienībai piešķirt nosaukumu “Mazkalni”, paliekošajam zemes gabalam apmēram 0,86 

ha platībā, uz kura atrodas ēkas, atstāt nosaukumu “Bieles”. Atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 64840040091, piešķirt nosaukumu “Meža Bieles” 

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz „Zemes 

ierīcības likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra 

LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, 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”), 30.04.2013.Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.4.punktu,  un 

personīgo iesniegumu  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut Ausmai Avotai, personas kods 030535-11765, sadalīt nekustamā 

īpašuma „Bieles” kad.Nr.64840040078, zemes vienību ar kad.apzīm. 

64840040078, kuras kopējā platība ir 9,56 ha, izstrādājot zemes ierīcības 

projektu; 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840040078 zemes gabalu 8,7 ha platībā 

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

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Mazkalni”; 

4. zemes gabalam “Mazkalni” noteikt zemes lietošanas mērķi- - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

5. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu “Bieles” platību 0,86 ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

6. apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam „Bieles” kad.Nr. 6484004 0078, Rucavas pagastā, Rucavas novadā; 

7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

9. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Bieles” kad.Nr.64840040078 zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 64840040091; 

10. atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Meža Bieles”; 

11. zemes vienībai “Meža Bieles” noteikt zemes lietošanas mērķi- - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

„Bieles” kad.Nr. 6484004 0078, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

2. Nekustamā īpašuma „Bieles” kad.Nr. 6484004 0078 zemes robežu plāns uz 3 

lp. 

 

 

Sakarā ar to, ka R.Timbra jautā par atļauto sadalāmo platību, par 1.20. jautājumu 

balso pēc Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšanas. 

 

 

1.20.Par īpašuma “Doniņi” sadali 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata nekustamā īpašuma “Doniņi” kopīpašnieku Liudvikas Borisevičius, 

dzīvo Pakarkles 1, Jaučakiu km., Kauņas rajons un Žilvinas Zeltinis, dzīvo Savanoriu 

pr.71, Kauņā, iesniegumu (24.08.2017.Nr.2.1.8/1142), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu “Doniņi” kad.Nr.64840070142 četros atsevišķos īpašumos 



17 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 28.septembrī sēde 

atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam. Piešķirt jaunus nosaukumus un noteikt 

zemes lietošanas mērķi. 

Īpašumam “Doniņi” kad.Nr.64840070142 izstrādātais detālplānojums 

apstiprināts ar 2016.gada 28.janvāra Domes lēmumu (prot.Nr.2; 1.2.). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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.punktu, 

izstrādāto detālplānojumu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Doniņi” kad.Nr.64840070142 atbilstoši 

izstrādātam detālplānojumam. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Doniņi” kad.Nr.64840070142 zemes vienību 

A2 ar platību 1545 m
2 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai A2 piešķirt nosaukumu “Donēni”; 

4. zemes vienībai “Donēni” noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo 

dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601. 

5. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Doniņi” kad.Nr.64840070142 zemes vienību 

A3 ar platību 1545 m
2 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

6. atdalītai zemes vienībai A3 piešķirt nosaukumu “Jūrmalas”; 

7. zemes vienībai “Jūrmalas” noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo 

dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601. 

8. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Doniņi” kad.Nr.64840070142 zemes vienību 

A4 ar platību 1535 m
2 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

9. atdalītai zemes vienībai A4 piešķirt nosaukumu “Vēsmiņas”; 

10. zemes vienībai “Vēsmiņas” noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo 

dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601. 

11. Paliekošai zemes vienībai A1 ar platību 1605 m
2 

(vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 
 
atstāt nosaukumu “Doniņi”; 

12. zemes vienībai “Doniņi” noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo 

dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: nekustamā īpašuma “Doniņi”, kad.Nr.64840070142, īpašuma sadales un 

robežu pārkārtošanas risinājums uz 1 lp. 

 

 

1.21.Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienību daļām 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata AS “Latvijas Valsts meži” Reģ.Nr.40003466281, Vaiņodes iela 1, 

Rīga, iesniegumu (15.08.2017.Nr.2.1.5/3/273), kurā lūgts noteikt zemes lietošanas 

mērķi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64840110076 (kopējā platība 981,62 ha) 
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ietilpstošajām zemes vienību daļām ar kadastra apzīmējumiem 648401100768003, 

648401100768004, 648401100768005, 648401100768006, 648401100768007 un 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64840117348 (kopējā platība 31,53 ha) 

ietilpstošajā zemes vienības daļā ar kad.apzīmējumu 648401173488001.  

Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā minēto zemes 

vienību zemes lietošanas mērķis ir – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201).  

Zemes vienību daļas ar kadastra apzīmējumiem 648401100768003 (28,21ha), 

648401100768004 (10,24ha), 648401100768005 (69,62ha), 648401100768007 

(16,65ha), 64840117348801 (4,24ha) plānots iznomāt derīgo izrakteņu (kūdras) 

ieguvei, bet 648401100768006 (15,54ha) nomas teritoriju uzturēšanai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) 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.punktu un 

iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. noteikt zemes vienību daļām ar kadastra apzīmējumiem 648401100768003 

(28,21ha), 648401100768004 (10,24ha), 648401100768005 (69,62ha), 

648401100768007 (16,65ha), 648401173488001 (4,24ha) zemes lietošanas mērķi 

- derīgo izrakteņu ieguves teritorijas NĪLM kods 0401. 

2. zemes vienības daļai ar kad.apz. 648401100768006 (15,54ha) noteikt zemes 

lietošanas mērķi-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

NĪLM kods 0201. 

3. Paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840110076 (841,36ha) 

un 64840117348 (27,29ha) atstāt esošo zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība NĪLM kods 0201. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.22.Par Rucavas novada lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas 

komisijas sastāva papildināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Rucavas novada dome 2014.gada 27.novembrī  izveidoja Rucavas novada 

lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisiju.  

Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.¹ panta pirmo 

daļu un Ministru Kabineta noteikumu Nr.748 „Noteikumi par lēmumu pieņemšanu 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punktu ar lauksaimniecības zemi veikto 

darījumu tiesiskumu uzrauga novada domes izveidota komisija vismaz piecu locekļu 

sastāvā. Šobrīd komisijas sastāvā ir četri komisijas locekļi. Nepieciešams papildināt 

komisijas sastāvu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz Ministru 

kabineta noteikumu Nr.74 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 

16.punktu, kas nosaka, ka komisiju izveido vismaz piecu locekļu sastāvā, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekli ievēlēt 

Edgaru Bertramu. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.23.Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas  

nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 pantu un 

Rucavas novada pašvaldības domes 2014.gada 27.novembra (prot.Nr.23) lēmumu tika 

izveidota izveidota un darbojas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas 

komisija, kuras mērķis ir tiesiskuma uzraudzība un lēmumu pieņemšana darījumos ar 

lauksaimniecības zemi Rucavas novada administratīvajā teritorijā. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu valdes, komisijas un 

darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1 pantu, likuma “Par pašvaldībām” 61.panta 

trešo daļu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Apstiprināt lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas 

nolikumu.  

2. Komisijas nolikums stājās spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.  

 

Pielikumā: Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas nolikums uz 4 lp. 

 

 

1.24.Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”” 

apstiprināšanu 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, jurists G.Šķubers) 

 

Izskata Rucavas novada pašvaldības 2017.gada saistošo noteikumu Nr.1 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu 

piešķiršanu Rucavas novadā” projektu (turpmāk tekstā – Projekts) sagatavots pēc 

zemnieku saimniecības “Rieksti”, reģ.nr.42101008881 īpašnieka Māra Žvaģina 

iniciatīvas (iesniegums 16.02.2017.Nr.2.1.8/379), kurā ierosināts veikt izmaiņas 

saistošajos noteikumos, iekļaujot nodokļa atlaides zemnieku saimniecībām, kurās 

netiek nodarbināti darbinieki, kā arī, lai nodrošinātu Valsts kontroles prasību izpildi. 
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Grozījumu mērķis ir atbalstīt personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, 

padarīt efektīvāku nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas procesu, 

maksimāli samazinot liekas darbības, kā arī precizēt iesniedzamos dokumentus, 

novēršot to dokumentu iesniegšanu, kuri jau ir pašvaldības rīcībā. 

Projekta 1., 2., 3.punkts paredz precizēt iesniedzamos dokumentus nekustamā 

īpašuma atvieglojuma saņemšanai. 

Projekta 4.punkts paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 

personām, kurām pieder zemnieku saimniecība, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko 

ražošanu. 

Projekta 5.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

pieteikumu izskata un lēmumu pieņem zemes lietu speciālists (vecajā saistošo 

noteikumu redakcija lēmumu pieņēma komisija un pēc tam dome). 

Jurista G. Šķubera atzinums par Projekta 4.punktu : 

“Saskaņā ar likumu "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai 

zvejnieka saimniecību un individuālo darbu” zemnieku saimniecība ir individuāls 

uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim 

galveno ražošanas līdzekli – zemi. 

Saskaņā ar minēto likumu individuāls uzņēmums ir, kas ražo 

lauksaimniecības produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim galveno ražošanas 

līdzekli – zemi. 

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē zemnieku 

saimniecības īpašnieks ir pašnodarbināta persona. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu 

pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi 

atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3
1
.panta 3.daļu  

nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, pašvaldība  ievēro šādus 

principus: 

1) objektīva grupējuma princips, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji vai 

nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem; 

2) efektivitātes princips, saskaņā ar kuru pašvaldība samēro nodokļa 

administrēšanas izdevumus ar nodokļa ieņēmumiem; 

3) atbildīgas budžeta plānošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo 

savus pienākumus ar to izpildei nepieciešamajiem līdzekļiem, bet papildus pašvaldība 

pēc izvēles var piemērot šādu principus: 

1) uzņēmējdarbības atbalsta princips, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto 

nodokļa likmi kā līdzekli savas teritorijas uzņēmēju vai noteiktu uzņēmējdarbības 

veidu konkurētspējas paaugstināšanai, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra 

Regulas (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de 

minimis atbalstam nosacījumus; 

2) sociālās atbildības princips, saskaņā ar kuru pašvaldība rēķinās ar nodokļa 

likmes ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupām, kā arī uz 

iedzīvotāju maksātspēju; 

3) teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips, saskaņā ar kuru 

pašvaldība izmanto nodokļa likmi savas teritorijas attīstības veicināšanai un 

sakārtošanai. 

Izvērtējot iepriekš minētos principus (uzņēmējdarbības atbalsta princips, 

sociālās atbildības princips, teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips) 

secināms, ka pašvaldība atvieglojumus var piešķirt dažādu sociālo grupu atbalstam, kā 

arī ar uzņēmējdarbību, ražošanu un pašvaldības teritorijas saistītu procesu attīstību. 
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Atlaižu piemērošana samazina kopējos ieņēmumus pašvaldības budžetā, tāpēc 

lēmumam par atlaižu piemērošanu ir jābūt pārdomātam un tam jāatbilst pašvaldības 

attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm gan arī citiem 

mērķiem. 

No zemniekus saimniecības “Rieksti” īpašnieka Māra Žvaģina iesnieguma 

izriet, ka Māris Žvaģins vēlas saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumus tikai par to 

vien, ka pats sevi nodarbina savā zemnieku saimniecībā, bet pilnīgi neko nav norādījis 

par savas zemnieku saimniecības attīstības plāniem, kas būtu balstīti uz zemnieku 

saimniecības attīstību ilgtermiņā un tāpēc būtu piemērojami nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumi. Jānorāda, ka pašvaldībai piešķirot atvieglojumus nekustamā 

īpašuma nodoklim jāievēro likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3
1
.pantā 

minētie principi, kas pamatā vērsti uz dažādu sociālo grupu atbalstu, kā arī ar 

uzņēmējdarbības un ražošanu saistītu procesu attīstību ilgtermiņā, piemēram, atbalstot 

konkrētas lauksaimniecības nozares attīstību, darot to konsekventi gadu no gada, tādā 

veidā sekmējot uzņēmēju ticību nozares ilgtspējīgai attīstībai. Pašvaldībai piešķirot 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus jāvadās no konkrēta mērķa, ko izvirza 

iepriekš minētais normatīvais akts, atbalstot konkrētas sociālās grupas, attīstot vai 

sakārtojot konkrētas teritorijas vai arī noteikta veida uzņēmējdarbības attīstīšanai savā 

administratīvajā teritorijā. 

Veicot Rucavas pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus 

2017.gadam, konstatējums, ka patlaban nodokļa atvieglojumos attiecībā uz zemnieku 

saimniecībām Rucavas novada pašvaldība neiekasē aptuveni EUR 149,00 apmērā, bet 

pēc grozījumiem saistošajos noteikumos pašvaldība papildus gadā neiekasēs EUR 

403,00 apmērā. 

Dotajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana 

pašnodarbinātām personām, kas strādā zemnieku saimniecībā, nav lietderīga un 

ekonomiski pamatota, jo samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumi un nav skaidrs 

mērķis, ko ar šiem konkrētajiem atvieglojumiem pašvaldība vēlas sasniegt, proti, 

atbalstīt vienu konkrētu personu vai atbalstīt konkrētu lauksaimniecības nozari 

kopumā. Papildus norādu, ka ja zemnieku saimniecības “Rieksti” īpašnieks Māris 

Žvaģins ir deklarējies Rucavas novadā, tad viņam saskaņā ar 2012.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā” 2.2.11.punktu pienākas atvieglojums par 

nekustamā īpašuma nodokli 25% apmērā.” 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.09.2017.(protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu, dome izskata sagatavoto lēmuma 

projektu: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošos 

noteikumus Nr.1/2017 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 

25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā””. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

28.09.2017. domes sēdē deputāti R.Timbra un A.Rolis izsaka iebildumus pret 

saistošo noteikumu projekta apakšpunkta 2.2.14. redakciju. Tiek apspriests 

priekšlikums izslēgt saistošo noteikumu projekta apakšpunktu 2.2.14.  

A.Bārdulis izsaka priekšlikumu un lūdz fiksēt protokolā, ka uz Lauksaimniecības, 

vides aizsardzības un zvejniecības komitejas sēdi tiek iesniegti konkrēti priekšlikumi 
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par saistošo noteikumu redakciju. Tiek noteikts, ka priekšlikumu saistošo noteikumu 

izstrādei iesniegšanas termiņš - līdz 4.oktobrim pulksten 17. 

A.Bārdulis izsludina Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

patstāvīgās komitejas ārkārtas sēdi 2017.gada 5.oktobrī pulksten 9. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Novirzīt jautājumu izskatīšanai atkārtoti Lauksaimniecības, vides aizsardzības un 

zvejniecības patstāvīgās komitejas sēdē. 

 

Pielikumā: 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi 

Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”” 

projekts uz 3 lp. 

 

Pārceļ izskatīšanai pie Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

patstāvīgās komitejas jautājumiem. 

 

7. Par nekustamo īpašumu „Krauklīši” un „ Pūces”  apvienošanu 

 

Izskata SIA „Compaqpeat”, reģ.Nr.40003562596, „Pūces”, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (25.09.2017.Nr.2.1.8/1248), kurā lūgts atļaut veikt piederošā zemes 

gabala „Krauklīši” kad.Nr.64840080027 apvienošanu ar zemes gabalu „Pūces” 

kad.Nr.64840080108, Rucavas pagastā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 2006.gada 20.jūnija 

Ministru kabineta noteikumi Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.1.punktu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut SIA „Compaqpeat” piederošā zemes gabala „Krauklīši” 

kad.Nr.64840080027, platība 4,6ha (vairāk vai mazāk pēc robežu uzmērīšanas 

un platību precizēšanas) apvienošanu ar zemes gabalu „Pūces” 

kad.Nr.64840080108, platība 4,38ha (vairāk vai mazāk pēc robežu 

uzmērīšanas un platību precizēšanas), Rucavas pagastā.  

2. Apvienotajam zemes gabalam atstāt nosaukumu „Pūces”, likvidējot īpašuma 

nosaukumu „Krauklīši”. 

3. Zemes gabala „Pūces” daļai 4,5 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība NILM kods -

0201. 

4. Zemes gabala „Pūces” daļai 3,66 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi- 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NILM kods -

0101. 

5. Zemes gabala „Pūces” daļai 0,82 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi- 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, NILM kods -1001. 

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

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

ielā 4. 

Pielikumā: zemes gabalu izvietojuma shēmas uz 2 lp. 
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Deputāts A.Bārdulis norāda, ka deputātiem jāievēro Ētikas kodekss gan sēdes laikā, 

gan ārpus sēdes – pēc sēdes laika nav jārisina komitejas jautājumi, turklāt skaļā tonī 

un lietojot lamu vārdus. 

 

Tiek izsludināts piecu minūšu sēdes pārtraukums, pēc pārtraukuma sēde turpinās. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas 

speciāliste I.Feodosova) 

 

2.1. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Svetlanas Balceres, personas kods 

201054-13011, deklarētā adrese „Tilibi”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (27.07.2017.Nr.2.1.8/1020), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu 

Rucavas pagasta dzīvokļu rindā uz labiekārtotu vienistabas vai divistabu dzīvokli.  

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas Svetlanai Balcerei 

nepieder īpašums Rucavas novadā, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu 

dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona deklarēta Rucavas novadā adresē “Tilibi”, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads. Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta 

sniegtās informācijas minētai personai nav piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) 

statuss. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 

personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Bārdulis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā Svetlanu Balceri, 

personas kods 201054-13011, ar 01.10.2017. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.2. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Gunāra Kristiņa , personas kods 

270853-13006, deklarētā adrese „Grantskalniņi”, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (01.08.2017.Nr.2.1.8/1042), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu 

dzīvokļu rindā, un dzīvojamās platības piešķiršanu. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas Gunāram 

Kristiņam nepieder īpašums Rucavas novadā, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt 

peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona, deklarēta Rucavas novadā adresē 

“Grantskalniņi”, Dunikas pagasts, Rucavas novads. Pēc Rucavas novada domes 
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sociālā dienesta sniegtās informācijas minētai personai ir piešķirts trūcīgās ģimenes 

(personas) statuss. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 

personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Bārdulis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas dzīvokļu rindā Gunāru 

Kristiņu, personas kods 270853-13006, ar 01.10.2017. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”- 5 īres līguma pagarināšanu 

 Rucavas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Zinaidas Lībeķes, personas kods 

010558-11906, dzīvo „Tīrumi” - 5, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

04.09.2017.Nr.2.1.8/1166), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Tīrumi” – 5, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 6.augustā uz laika posmu 

līdz 2017.gada 5.augustam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas personai parāda par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu 

un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Bārdulis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Tīrumi”- 5, 

Ķāķišķe,   Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Zinaidu Lībeķi, personas kods 

010558-11906, uz laika posmu līdz 05.08.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.4. Par dzīvojamās telpas “Birzes”- 1 īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Annas-Lilijas Ektes, personas kods 

120551-11903, dzīvo „Birzes” - 1, Dunikas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 
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23.08.2017.Nr.2.1.8/1134), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Birzes” – 1, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2011.gada 18.oktobrī, pagarināts 

2016.gada 27.oktobrī uz laika posmu līdz 2017.gada 18.oktobrim. Pēc Rucavas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.08.2017. pašvaldībai 

parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu 

un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Bārdulis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Birzes”- 1, Sikšņi,   Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar Annu-Liliju Ekti, personas kods 120551-11903, uz 

laika posmu no 19.10.2017. līdz 18.10.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Mētras”- 16   

Dunikas pagastā pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Skaidrītes Cvībeles, personas kods 

050560-11909, dzīvo „Mētras”- 16, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (11.09.2017.Nr.2.1.8/1189), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Mētras” – 16, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu. Iesniegumā papildus lūgts sastādīt vienošanos par parāda nomaksu, 

summas 1114.97 EUR apmērā (parāda summa uz 01.09.2017.) , katru mēnesi 

maksājot ikmēneša maksājumus un daļu no parāda, kopā 70.00 EUR mēnesī, pirmā 

iemaksa  veikta 08.09.2017. 

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī uz laiku līdz 

2017.gada 28.septembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.09.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri ir 153.12 EUR, 

par apkuri  807.55 EUR, par komunāliem maksājumiem - ūdens, kanalizācija 99.76 

EUR un atkritumiem 93.15 EUR, kopā 1153.58 EUR. Ar Skaidrīti Cvībeli 2016.gada 

16.jūnijā ir noslēgta Vienošanās Nr.2016/13 par parāda nomaksu līdz 2018.gada 

31.jūlijam, summas 677.22 EUR apmērā. No Vienošanās noslēgšanas brīža ir veikti 

divi maksājumi 2016.gada jūnijā 40.00 EUR un 2016.gada septembrī 107.38 EUR 

apmērā un 70.00 EUR 2017.gada 8.septembrī. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu 

un personīgo iesniegumu, 

Jurista atzinums – parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem būtu piedzenams, 

iesniedzot tiesā maza apmēra prasību. 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Bārdulis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Mētras”- 16, Sikšņi, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar Skaidrīti Cvībeli, personas kods 050560-11909 uz 

laika posmu no 29.09.2017. līdz 31.12.2017. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāti A.Rolis, R.Timbra. 

 

 

2.6. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Mētras”- 8  Dunikas pagastā 

pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Mirdzas Meļņikovas, personas 

kods 141044-10803, dzīvo „Mētras”- 8, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (13.09.2017.Nr.2.1.8/1197), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Mētras” – 8, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 29.februārī, pagarināts 

2017.gada 9.maijā uz laiku līdz 2017.gada 31.jūlijam. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2017. pašvaldībai parāds par 

dzīvojamo telpu īri ir 134.31 EUR, par komunāliem maksājumiem - ūdens, 

kanalizācija 62.47 EUR un atkritumiem 58.64 EUR, kopā 255.42 EUR. Ar Mirdzu 

Meļņikovu 2016.gada 2.martā ir noslēgta Vienošanās Nr.2016/3 par parāda nomaksu 

līdz 2018.gada 28.februārim, summas 152.78 EUR apmērā. No Vienošanās 

noslēgšanas brīža ir veikti trīs maksājumi summas 19.62 EUR apmērā. Ar personu ir 

veiktas sarunas, ar 2017.gada septembri katru mēnesi tiks maksāti 30.00 EUR. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu 

un personīgo iesniegumu, 

Jurista atzinums - parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem būtu piedzenams, 

iesniedzot tiesā maza apmēra prasību. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Mētras”- 8, Sikšņi, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar Mirdzu Meļņikovu, personas kods 141044-10803 

uz laika posmu no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.7. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Santas Ķūses, personas 

kods 100789-13002, dzīvo „Kluči”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(28.08.2017.Nr.2.1.8/1144), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma  adresē “Māja Nr.8”-14, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izbeigšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 31.augustā, pagarināts 

2017.gada 23.februārī uz laika posmu līdz 2022.gada 28.februārim. Pēc Rucavas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2017. pašvaldībai 

parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres un komunālo 

maksājumu aprēķinu adresē “Māja Nr.8”-14, Rucava, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads ar Santu Ķūsi, personas kods 100789-13002, ar 2017.gada 

30.septembri. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.8. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ineses Saulītes, personas kods 

150491-13156, dzīvo Aldara iela 26/28-10, Liepāja, iesniegums 

(06.09.2017.Nr.2.1.8/1173), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma  adresē “Mētras”-17, Sikšņi, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izbeigšanu ar 

31.augustu, jo dzīvoklī nedzīvo no šā gada 1.jūnija. Iesniegumā papildus lūgts sastādīt 

vienošanos par parāda nomaksu, summas 929.00 EUR apmērā, katru mēnesi maksājot 

50.00 EUR, pirmo iemaksu veicot 16.09.2017. 

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2013.gada 29.aprīlī, 2014.gada 

30.jūnijā un pagarināts 2016.gada 25.augustā uz laiku līdz 2017.gada 31.jūlijam. Pēc 

Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2017. 

pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri ir 94.12 EUR, par apkuri  489.66 EUR, par 

komunāliem maksājumiem - ūdens, kanalizācija 178.87 EUR un atkritumiem 165.45 

EUR, kopā 928.10 EUR (parāda summa uz 01.09.2017.). Ar Inesi Saulīti 2016.gada 

10.augustā ir noslēgta Vienošanās Nr.2016/16 par parāda nomaksu līdz 2017.gada 

31.oktobrim, summas 480.02 EUR apmērā. Vienošanās nav izpildīta, nav veikts 

neviens maksājums. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres un komunālo 

maksājumu aprēķinu adresē “Mētras”-17, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas 

novads ar Inesi Saulīti, personas kods 150491-13156, ar 2017.gada 

30.septembri.  

2. Noslēgt Vienošanos par parāda 962.32 EUR atmaksu pa daļām, ar 50.00 EUR 

iemaksu mēnesī. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai, juristam Gintam Šķuberam un grāmatvedei 

Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.9. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Alvaro Korna, personas kods 

290491-11908, dzīvo „Čiekuri”-1, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(16.08.2017.Nr.2.1.8/1105), kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no dzīvokļu 

rindas Rucavas pagastā. 

 2013.gada 28.novembrī domes sēdē Rucavas novada dome Alvaro Kornu 

uzņēma Rucavas pagasta Rucavas novada dzīvokļu rindā. (Protokols Nr.24, 4.2.). 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu un otro dalu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Izslēgt no Rucavas pagasta Rucavas novada dzīvokļu rindas Alvaro Kornu, 

p.k. 290491-11908, ar 30.09.2017. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.10. Par dzīvojamās telpas “Dunikas skola”- 6 īres līguma pagarināšanu 

Dunikas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ineses Brizgas, personas kods 

301259-11914, dzīvo „Dunikas skola” - 6, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums 19.09.2017.Nr.2.1.8/1215), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Dunikas skola” – 6, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  
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Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī uz laika 

posmu līdz 2017.gada 28.septembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas 

sniegtās informācijas uz 19.09.2017. pašvaldībai parāds par īri nav.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu 

un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Dunikas skola”- 6, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar Inesi Brizgu, personas kods 301259-11914, uz 

laika posmu no 29.09.2017. līdz 28.09.2022.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.11. Par tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un  

attīstības komisijas sastāvu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemti Laimas Veidemanes, Dzintara 

Veidemaņa, Daigas Grenovskas iesniegumi, kuros piesakās tautsaimniecības, 

teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijā 

Saskaņā Rucavas novada pašvaldības nolikumu, atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveido tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisiju.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo 

daļu,  dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

21.panta 24.punktu, dome ievēlē pašvaldības pārstāvjus pašvaldības komisijās, un 

ņemot vērā personīgos iesniegumus 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Ievēlēt Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvā: 

Laimu Veidemani, Dzintaru Veidemani, Daigu Grenovsku. 

 

 

2.12. Par dzīvojamās telpas “Akmentiņi”- 1 īres līguma pagarināšanu 

 Dunikas pagastā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Daces Vasules, personas kods 

250878-11907, dzīvo „Akmentiņi” - 1, Dunikas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

25.09.2017.Nr.2.1.8/1237), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Akmentiņi” – 1, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  
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Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī uz laika 

posmu līdz 2017.gada 28.septembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas 

sniegtās informācijas uz 01.09.2017. pašvaldībai parāds par īri nav.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Akmentiņi”- 1, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar Daci Vasuli, personas kods 250878-11907, uz 

laika posmu no 29.09.2017. līdz 28.09.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

2.13. Par dzīvojamās telpas “Dunikas skola”- 2 īres līguma pagarināšanu 

Dunikas pagastā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Guntas Saukantes, personas kods 

140258-11908, dzīvo „Dunikas skola” - 2, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums 21.09.2017.Nr.2.1.8/1227), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Dunikas skola” – 2, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2.9.1/9 noslēgts 2016.gada 31.augustā uz 

laika posmu līdz 2017.gada 31.augustam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu 

nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2017. pašvaldībai parāds par īri ir 231,59 

EUR. Ar Guntu Saukanti 2016.gada 10.augustā noslēgta Vienošanās Nr.2016/17 par 

parāda nomaksu līdz 2019.gada 28.februārim, summas 385,05 EUR apmērā. No 

Vienošanās noslēgšanas brīža kopā ar tekošajiem īres maksājumiem ir nomaksāti 

182,97 EUR. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Dunikas skola”- 2, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar Guntu Saukanti, personas kods 140258-11908, uz 

laika posmu no 01.09.2017. līdz 31.08.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.14. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 11 īres līguma pagarināšanu  

Dunikas pagastā 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Edmunda Imanta Enoka, personas 

kods 020744-11902, dzīvo „Mētras” - 11, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums 27.09.2017.Nr.2.1.8/1264), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Mētras” – 11, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2014.gada 1.septembrī, pagarināts 

2016.gada 3.oktobrī uz laika posmu līdz 2017.gada 31.augustam. Pēc Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2017. pašvaldībai parāds par īri 

un komunāliem maksājumiem ir 134,73 EUR. Ar E.I.Enoku 2016.gada 12.septembrī 

noslēgta Vienošanās Nr.2016/19 par parāda nomaksu līdz 2017.gada 31.decembrim, 

summas 234,29 EUR apmērā. No Vienošanās noslēgšanas brīža kopā ar tekošajiem 

īres un komunālajiem maksājumiem ir nomaksāti 374,64 EUR. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Mētras”- 11, Sikšņi, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar Edmundu Imantu Enoku, personas kods 020744-

11902, uz laika posmu no 01.09.2017. līdz 31.08.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par Sikšņu pamatskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Rucavas novada domes kancelejā  saņemts Sikšņu pamatskolas direktores 

Sandras Malakauskas iesniegums (23.08.2017. reģistrācijas Nr.2.1.8/1138), kurā lūgts 

veikt grozījumus Sikšņu pamatskolas nolikumā. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (21.09.2017. 

protokols Nr.9) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8. punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Izdarīt Sikšņu pamatskolas nolikumā šādus grozījumus: 

1) Izteikt VIII nodaļas 38.un 39.punktu sekojošā redakcijā: 
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VIII  Iestādes pedagoģiski-metodiskās padomes izveidošanas kārtība un 

kompetence 

38. Iestādes pedagoģiski-metodisko padomi izveido, lai risinātu ar mācību un 

pedagoģisko procesu saistītus jautājumus: 

38.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai; 

38.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus; 

38.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

38.4. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu; 

38.5. apspriež un popularizē pedagoģisko pieredzi,  izstrādā priekšlikumus 

pedagoģiskās kompetences pilnveidei; 

38.6. veicina pedagogu sadarbību skolas ietvaros un ar citu skolu kolēģiem; 

38.7. īsteno atbalstu mācību darba kvalitātes paaugstināšanā; 

38.8. apspriež  un popularizē mācību un metodisko literatūru, novitātes metodikā; 

38.9. izstrādā priekšlikumus skolas izglītības programmu satura pilnveidei un 

izglītības programmu izstrādei. 

39. Pedagoģiski-metodisko padomi vada skolas direktors, un tās sastāvā ir visi iestādē 

strādājošie pedagoģiskie darbinieki. Pedagoģiski-metodiskās padomes darbību nosaka 

tās reglaments. 

2) Izteikt X nodaļas  42.punkta  1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

42.1. pedagoģiski-metodiskās padomes reglamentu 

3) Izslēgt X nodaļas 42.punkta 2.apakšpunktu ( 42.2. metodiskās padomes 

reglaments) un 42.punkta 4.apakšpunktu ( 42.4.civilās aizsardzības operatīvās 

grupas reglamentu) 

4) IV nodaļas 21.punkta pēdējo teikumu izteikt sekojoši: 

21. Pārbaudījumu grafiks tiek izveidots līdz katra nākošā mēneša sākumam un 

izlikts skolā pie ziņojumu dēļa. 

 

 

3.2. Par kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts Ainara Jaunskalžes iesniegums, 

kurā viņš piesakās kultūras, sporta un izglītības komisijā. Saņemti arī Daigas 

Grenovskas, Valdas Stadgales, Dzintras Skrubes pieteikumi komisijai. 

Saskaņā Rucavas novada pašvaldības nolikumu, atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveido kultūras, sporta un izglītības komisiju.  

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (21.09.2017. 

protokols Nr.9) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 21.panta 

24.punktu, dome ievēlē pašvaldības pārstāvjus pašvaldības komisijās, un ņemot vērā 

personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Ievēlēt kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvā Ainaru Jaunskalži, Daigu 

Grenovsku, Valdu Stadgali, Dzintru Skrubi. 
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4. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana  

 

4.1. Par sociālo un medicīnas lietu komisijas sastāvu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts Gunas Diedišķes iesniegums 

(22.08.2017.Nr.2.1.8/1127), kurā piesakās sociālo un medicīnas lietu komisijā 

Saskaņā Rucavas novada pašvaldības nolikumu, atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveido tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisiju. 

Ņemot vērā Sociālo un medicīnas lietu komitejas atzinumu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 21.panta 24.punktu, dome ievēlē pašvaldības 

pārstāvjus pašvaldības komisijās, un ņemot vērā personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Ievēlēt sociālo un medicīnas lietu komisijas sastāvā Gunu Diedišķi. 

 

 

 

 

5. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers) 

 

 5.1. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

(ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada 

mācību iestādēs. 

Saskaņā ar 2016. gada 29. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.750 

„Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem”” pašvaldībai jānosaka viena izglītojamā mācību un audzināšanas 

izmaksas Rucavas novada pašvaldības izglītības iestādes ar 2017. gada 1. septembri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (22.09.2017.,protokols Nr.13) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs ar 2017. gada 1. septembri saskaņā ar 1. pielikumu: 

1. Rucavas pamatskolā – EUR 160.27 mēnesī; 

2. Sikšņu pamatskolā ar pirmskolas izglītības grupu – EUR 146.32 mēnesī; 

3. Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš - EUR 127.53 mēnesī. 
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5.2. Par pastkaršu ar Rucavas novada attēliem un kreklu ornamentu 

tirdzniecības cenu Rucavas novada tūrisma informācijas centrā 

(Ziņo tūrisma organizatore N. Grauduže) 

 

Tūrisma organizatore N. Grauduže lūdz apstiprināt pārdošanas cenu 

pastkartēm, kuras tika iegādātas par Rucavas novada pašvaldības līdzekļiem.  

Drukas cena vienai pastkartei sastāda EUR 0,13 eiro ( bez PVN ). Ņemot vērā 

pastkartes vizuālo vērtību un nozīmību, pārdošanas cenu ir vēlme noteikt 0,41 euro 

apmērā ( bez PVN ). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu un 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.09.2017.,protokols Nr.13) ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Apstiprināt pastkaršu tirdzniecības cenu 0.41 euro ( bez PVN). 

 

 

5.3. Par  brošūras druku 

(Ziņo tūrisma organizatore N. Grauduže) 

 

 Tūrisma organizatore N. Grauduže informē par Arnolda Aigara lūgumu 

Rucavas novada pašvaldībai atbalstīt brošūras druku 1500 eksemplāros. Ar ideju par 

materiāla izveidi, kurā būtu ietvertas fotogrāfijas ar dažādiem Rucavas skatiem, 

notikumiem un Jāņa Žīmanta darbiem, pie tūrisma organizatores Natālijas Graudužes  

vērsās Arnolds Aigars 2017. gada augustā. 

 Rucavā ir vairāki nozīmīgi, bet līdz šim maz izcelti mākslinieki, kuru darbus 

būtu vērts parādīt plašākai sabiedrībai - gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Rucavas 

novada viesiem. Papildus brošūras izveidei ir plānotas arī abu mākslinieku kopīgas 

izstādes vairākās Latvijas pilsētās, izstāde Rucavas kultūras namā iecerēta nākamā 

gada jūlijā. Tas papildinātu arī tūrisma sezonas piedāvājumu Rucavas novadā. 

 Brošūras druka ar informāciju un foto attēliem izmaksātu līdz EUR 255.00 

(divi simti piecdesmit pieci euro 00 centi). Finansējumu šādā apmērā būtu iespējams 

atrast 2017. gada tūrisma budžetā. 

 Saskaņā ar“ likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu un 

ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas 

(21.09.2017.prot.Nr.16) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.09.2017.,protokols 

Nr.13)  atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Nodrošināt finansējumu EUR 255.00 (divi simti piecdesmit pieci euro 00 centi) 

apmērā no Tūrisma budžeta brošūras drukai. 

 

 

 

5.4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu centrālajai administrācijai 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata jautājumu par papildus līdzekļu iedalīšanu centrālajai administrācijai. 

Pēc bojājumiem strāvas padevē tika bojātas vairākas iekārtas  – nepārtrauktās 
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barošanas ierīce APC Smart - UPS 1500VA, serveris ETA ( pamatplate), 

nepārtrauktās barošanas ierīce APC Back - UPS 500VA. 

 Nepārtrauktās barošanas ierīce APC Smart - UPS 1500VA (pamatplate ) 

iegāde, aptuvenās izmaksas 602,00 euro, ja remontē esošo, aptuvenās izmaksas  

350,00 euro. 

Serveris ETA ( pamatplate ) , ja remontē esošo, aptuvenās izmaksas 800,00 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.09.2017.,protokols Nr.13) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Piešķirt papildus līdzekļus centrālajai administrācijai 1402,00 euro nepārtrauktās 

barošanas ierīces iegādei un servera remontam no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

5.5. Par pirmsskolas pedagogu darba algas likmes paaugstināšanu 

(ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 43.punkts nosaka, ka ar 2017. gada 1. septembri jānodrošina 

pirmsskolas pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme 680 euro. Valsts 

mērķdotācijā piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem šāda darba algas likme tiks 

nodrošināta, taču pašvaldības finansētiem pirmsskolas pedagogiem pašlaik likme ir 

620 euro. Lai pirmskolas pedagogu algas Rucavas novadā būtu atbilstoši spēkā 

esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, nepieciešams noteikt, ka zemākā mēneša 

darba algas likme pašvaldības finansētiem pirmsskolas pedagogiem ir 680 euro. Līdz 

ar to veidojas algu pieaugums gan Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” 

pedagogiem, gan Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupas pedagogiem. 

 

Rucavas pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Zvaniņš’’ 

Amats  Esošā 

likme 

Pašreizējā 

alga 

( likme 

620,00 EUR) 

Alga no 

01.09.2017. 

(likme 680,00 

EUR) 

Pieaugums  

(EUR) 

Pirmsskolas 

skolotāja  

( vecākā grupa ) 

1,304 808,48 886,72  + 78,24  

Pirmsskolas 

skolotāja 

(jaunākā grupa) 

1,315 815,30 894,20 + 78,90  

Pirmsskolas mūzikas 

skolotāja  

0,263 163,06 178,84 + 15,78  

Kopā pieaugums 1 mēnesim 172,92 

+ VSAOI 40.79 = 

213.71  

Kopā līdz gada beigām  4 mēneši 213.71 x 4 

=854.84 vai 855 
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Sikšņu pamatskolas pirmsskolas  grupās 

Amats  Esošā 

likme 

Pašreizējā alga 

(likme 620,00 

EUR) 

Alga no 

01.09.2017. 

(likme 680,00 

EUR) 

Pieaugums  

(EUR) 

Pirmsskolas 

skolotāja  

( vecākā grupa ) 

0,25 155,00 170,00  + 15  

Pirmsskolas 

skolotāja 

(jaunākā grupa) 

1,25 775,00 850,00 + 75  

Pirmsskolas 

mūzikas skolotāja  

0,15 93,00 102,00 + 9  

Kopā pieaugums 1 mēnesim 99,00  

+ VSAOI 23.35 

122.35  

Kopā līdz gada beigām  4 mēneši 122.35 x 4 =489,40 

vai 490   

 

             Nepieciešamie finanšu līdzekļi Rucavas novada pirmsskolas pedagogu algu 

palielinājumam 2017. gada septembrim – decembrim 1345 EUR. 

 Saskaņā ar  Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 43.punktu un ņemot vērā Izglītības, kultūras 

un sporta pastāvīgās komitejas (21.09.2017.prot.Nr.9) un Finanšu pastāvīgās  

komitejas  (22.09.2017.,protokols Nr.13) atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Noteikt Rucavas novada pirmsskolas pedagogu zemāko mēneša darba algas 

likmi 680 EUR.  

2. Nepieciešamos finanšu līdzekļus pirmsskolas pedagogu algu palielinājumam 

no 2017. gada septembra līdz decembrim 1345 EUR apmērā nodrošināt no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

5.6. Par rotaļu grupas izveidi 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

 Rucavas pamatskolas administrācija lūdz papildus finansējumu rotaļu grupas 

“Rotaļājamies kopā” izveidei 1.-4. klases skolēniem no pulksten 16.00-18.00 no 

pirmdienas līdz ceturtdienai. Rotaļu grupā vecāki pieteikuši 16 audzēkņus.  

 Nepieciešamas apmaksāt 7 stundas, jo 1 stunda ir izmantojama no pašvaldības 

finansētajām pulciņa stundām. Vienas stundas izmaksa 5,6675 euro. Nepieciešamais 

finansējums 5.6675 euro x 28 ( stundas) = 158,69 EUR mēnesī ( bruto alga), darba 

devēja VSAOI 37,44 euro, kopā nepieciešami līdzekļi mēnesī 196.13 euro. 

Nepieciešamie finanšu līdzekļi no 2017. gada septembra – decembrim 784,52 

euro.  
 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas 

(21.09.2017.prot.Nr.9) un Finanšu pastāvīgās  komitejas  (22.09.2017.,protokols 

Nr.13) atzinumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Izveidot rotaļu grupu “Rotaļājamies kopā” 1.-4. klases skolēniem no pulksten 

16.00-18.00 no pirmdienas līdz ceturtdienai ar 2017. gada 1 .septembri. 

2. Rotaļu grupas “Rotaļājamies kopā” izdevumus ( atalgojums, nodokļi) 

nodrošināt no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

5.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

 Izglītības darba speciāliste S.Malakauska ierosina svītrot no Sikšņu un 

Rucavas pamatskolu amatu saraksta ”sociālā pedagoga” amata vietu un izveidot vienu 

amata vietu “sociālais pedagogs” ar mēneša darba algas likmi 680,00 euro un 

atalgojumu mēnesī 680,00 euro ar 2017. gada 1. septembri, kā arī svītrot no Sikšņu 

pamatskolas amatu saraksta “izglītības darba speciālists”.  

 Sakarā ar rotaļu grupas “Rotaļājamiem kopā” izveidi, nepieciešams izveidot 

amata vietu “interešu izglītības skolotājs” ar 0.233367 likmi, nosakot mēneša darba 

algas likmi 680,00 euro un atalgojumu mēnesī 158,69 euro. 

 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas 

(21.09.2017.prot.Nr.9) un Finanšu pastāvīgās  komitejas  (22.09.2017.,protokols 

Nr.13) atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Svītrot no Sikšņu un Rucavas pamatskolu amatu saraksta “sociālais pedagogs” 

amata vietu un papildināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar 

ierakstu “pārējie izglītības darbinieki “- “sociālais pedagogs”, nosakot likmi 

1.0 un mēneša darba algas likmi 680,00 euro un atalgojumu mēnesī 680,00 

euro ar 2017. gada 1. septembri. 

2. Svītrot no Sikšņu pamatskolas amatu saraksta “izglītības darba speciālists” 

amata vietu un papildināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar 

ierakstu “pārējie izglītības darbinieki”- “izglītības darba speciālists”, nosakot 

0.6 likmi un mēneša darba algas likmi 519,00 un atalgojumu mēnesī 311,40 

euro ar 2017. gada 1. septembri. 

3. Izveidot amata vietu “interešu izglītības skolotājs” (Rucavas pamatskola), 

profesijas kods 2359 06, nosakot likmi 0.233367 ar mēneša darba algas likmi 

680,00 euro un atalgojumu mēnesī 158,69 euro ar 2017. gada 1. septembri. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts uz 6 lp. 

 

Pārceļ 6.jautājumu izskatīšanai pirms budžeta grozījumiem. 
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6. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Rucavas novadā 2017. gada septembrim – decembrim. 

 

  Izskata jautājumu par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu vispārējās 

pamatizglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2017. gada septembrim – decembrim. 

 Valsts mērķdotācijas summa pedagogu algām un VSAOI Rucavas novada 

izglītības iestādēm no 2017. gada septembra līdz decembrim ir 70 472 euro (darba 

samaksa 69 388 euro un piemaksas par iegūtajām kvalitātes pakāpēm 1 084 euro), kas 

sadalās sekojoši: 

 Vispārējai pamatizglītībai 57 516 euro ( darba samaksai 56 820 euro, 

piemaksas par kvalitātes pakāpēm 696 euro) 

 Interešu izglītības programmu īstenošanai - 2 752 euro ( darba samaksai 2 688 

euro, piemaksas par kvalitātes pakāpēm 64 euro) 

 Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai – 10 204 euro ( darba samaksai 9 880 

euro, piemaksas par kvalitātes pakāpēm 324 euro) 

Sadalot valsts mērķdotāciju izglītības iestādē, tiek ņemti vērā 2016. gada 5. jūlija 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un 2016. gada 5. jūlija Ministru 

kabineta noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kā arī katrā 

novada izglītības iestādē esošais izglītojamo skaits uz 01.09.2017. un īstenojamās 

izglītības programmas. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novada izglītības iestādēm 2015. gada septembrim – 

decembrim sadalīt sekojoši: 

1. Vispārējai pamatizglītībai: 

1.1. darba samaksai piešķirtos 56 820 euro : 

1.1.1. Rucavas pamatskolai – 34 760 euro (algas – 28 124 euro, VSAOI – 

6 636 euro) vai vienam mēnesim 8 690 euro ( algas – 7 031 euro, 

VSAOI – 1659 euro);  

1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 22 060 euro ( algas – 17 848 euro, VSAOI – 

4 212 euro) vai vienam mēnesim 5 515 euro ( algas – 4 462 euro, 

VSAOI – 1053 euro ); 

1.2. piemaksām par iegūto kvalitātes pakāpi 696 euro. 

2. Interešu izglītībai : 

2.1.darba samaksai piešķirtos 2 688 euro : 

2.1.1.Rucavas pamatskolai – 1 566 euro (algas 1 267 euro, VSAOI – 

299 euro) vai vienam mēnesim 391.50 euro ( algas – 316.75 euro, 

VSAOI – 74.75 euro); 

2.1.2.Sikšņu pamatskolai – 1 122 euro (algas 908 euro, VSAOI – 214 

euro) vai vienam mēnesim 280.50 euro ( algas – 227 euro, VSAOI – 

53.50 euro 

2.2. piemaksām par iegūto kvalitātes pakāpi 64 euro. 
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3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai: 

3.1.darba samaksai piešķirtos 9 880 euro: 

3.1.1.Rucavas PII „Zvaniņš” – 6 352 euro ( algas 5 140 euro, VSAOI – 

1 212 euro) vai vienam mēnesim 1 588 euro ( algas – 1 285 euro, 

VSAOI – 303 euro),  

3.1.2.Sikšņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupai – 3 528 euro 

(algas – 2 856 euro, VSAOI - 672 euro) vai vienam mēnesim 882 euro 

( algas – 714 euro, VSAOI – 168 euro). 

3.2.piemaksām par iegūto kvalitātes pakāpi 324 euro. 

 

 

5.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

un speciālajā budžetā 

(ziņo finanšu analītiķe Ināra 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 ( 22.09.2017.,protokols Nr.13) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības 

2017. gada pamatbudžeta ieņēmumi. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 “Rucavas novada pašvaldības 

2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām. 

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

2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.4“Centrālā administrācija”. 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.12 “Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests” 

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

centrs”. 

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

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

Rucavā”. 

10. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.22 “Komunālā saimniecība 

Dunikā “. 

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.28”Rucavas kultūras nams”. 

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.29 “Dunikas tautas nams” 

13. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.30 “Tautas deju kolektīvs”. 

14. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.35 “PII “Zvaniņš”. 

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

pirmskolas izglītības grupu”. 



40 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 28.septembrī sēde 

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

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

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

speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi”. 

19. Apstiprināt finansējumu 3362,00 euro “Vispārējās izglītības mācību iestāžu 

izdevumi” saskaņā ar pielikumu Nr.56. 

20. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos 

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

21. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā  elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

22. 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 5 lp  

 

 

5.9. Par noteikumu „Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība organizē 

nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” izdošanu un 

pilnvarojuma piešķiršanu 

( ziņo jurists G.Šķubers ) 

 

 Ņemot vērā Valsts kontroles 2017. gada atzinumā norādīto, ka Rucavas 

novada pašvaldībā nav izveidota efektīga nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

piedziņa kārtība un šobrīd pašvaldībā pastāvošajā parādu piedziņas procesā ir astoņi 

lieki soļi, lai novērstu iepriekš minētās nepilnības Rucavas novada domes jurists 

iesniedz izskatīšanai Rucavas novada domes iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā 

Rucavas novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājuma piedziņu” projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21 .panta 

pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 2.punktu, 69.panta 8.punktu, likuma „Par nodokļiem 

un nodevām” 26.panta ceturto daļu, likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.pantu,  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.09.2017.,protokols Nr.13) 

ieteikumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – 1 (Andis Rolis), NOLEMJ:  

1. Izdot noteikumus „Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība organizē 

nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu”.  

2. Noteikumi stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā.  

3. Pilnvarot Rucavas Finanšu nodaļas vadītāju un Finanšu nodaļas grāmatvedi 

Mārīti Sproģi parakstīt brīdinājumus par administratīvā akta piespiedu izpildi 

un lēmumus-izpildrīkojumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 

bezstrīda kārtībā. 

 

Pielikumā: Noteikumi „Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība organizē nokavētā 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” uz 5 lp.  
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5.10. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 

mutiskās izsoles pārdošana par brīvu cenu ar augšupejošu soli atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

  Ar Rucavas novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumu “Par kustamās 

mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas apstiprināšanu“ (protokols Nr.20) 

pašvaldības kustamā manta - pasažieru autobuss Mercedes Benz 0404, reģ. 

nr.HF7382 tika nodota atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 11 570,25. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas 

komisija (turpmāk -Komisija) 2016.gada 22.decembrī konstatēja, ka pirmā mutiskā 

kustamās mantas izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, 

ja noteiktos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2017.gada 26.janvāra  lēmumu “Par 

pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 pirmās 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu” prot. Nr.2,3.8.p. pirmā izsole tika atzīta par nenotikušu un tika nolemts 

rīkot otro mutisko izsoli, nosakot nosacīto pārdošanas cenu  EUR 9256,00. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas 

komisija (turpmāk -Komisija) 2017.gada 9.martā konstatēja, ka otrā kustamās mantas 

izsole uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos termiņos nav pieteicies neviens izsoles 

dalībnieks. 

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

pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 otrās mutiskās 

izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu” prot. Nr.6,3.1.p. otrā izsole tika atzīta par nenotikušu un tika nolemts 

rīkot trešo mutisko izsoli, nosakot nosacīto pārdošanas cenu  EUR 6016,00. 

Komisija 2017.gada 15.jūnijā atkārtoti  konstatēja, ka trešā mutiskā kustamā 

mantas izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta 

pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja 

noteiktos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks un nolēma saskaņā ar 

Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu apstiprināt 

pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 pārdošanu par brīvu cenu, nosakot nosacīto 

pārdošanas cenu  EUR 5010,00 

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. treša izsole tika atzīta par nenotikušu un tika nolemts 

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

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2017.gada 24.augusta lēmumu “Par 

pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 pārdošanu par 

brīvu ” prot. Nr.14,2.1.p. tika apstiprināti “Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru 

autobusa Mercedes Benz 0404 pārdošanas par brīvu cenu noteikumi”. 

Uz pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 pirkumu pieteicās trīs personas: 

SIA “Lakomi”, SIA “LUX” un Z/S “Mazozoli”. Tā kā pieteicās vairākas personas, 

bija nepieciešams rīkot pirkuma tiesību izsoli 2017.gada 25.septembrī pulkst.9.00. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks SIA “LUX”, reģ.nr.43603024538, apliecina 

gatavību pirkt pasažieru autobusu Mercedes Benz 0404 par nosolīto summu EUR 

5010,00 (pieci tūkstoši desmit euro un 00 centi). 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atzīt pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 

0404, izsoli pārdošana pār brīvu cenu ar augšupejošu soli par notikušu; 

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – SIA “LUX”, reģ.nr.43603024538, adrese 

Aveņu iela 44-2, Jelgava, LV-3001 

3. Noslēgt transportlīdzekļa pirkuma līgumu ar SIA “LUX”, 

reģ.nr.43603024538. 

 

Pielikumā: 

2017.gada 25.septembra Komisijas sēdes protokols uz 2 lpp. 

 

 

 

6. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Rucavas novadā 2017. gada septembrim – decembrim. 

 

Pārceļ izskatīšanai pirms budžeta grozījumiem, pirms 5.8. 

 

 

 

  7. Par nekustamo īpašumu „Krauklīši” un „ Pūces”  apvienošanu 

 

Izskata pie Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas jautājumiem, pēc 1.24. 

 

 

 

 

8. Par komisijas apstiprināšanu 

Saskaņā ar nolikumu “Par Rucavas novada apbalvojumiem”, lai izvērtētu 

izvirzītās apbalvojamās kandidatūras nepieciešams izveidot un apstiprināt komisiju 

deviņu cilvēku sastāvā. 

Pamatojoties uz Rucavas novada pašvaldības nolikuma “Par Rucavas novada 

apbalvojumiem” 6.1.punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis 

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

Apstiprināt izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisiju deviņu 

cilvēku sastāvā: Inta Mera, Sandra Malakauska, Dace Ošeniece, Staņislava 

Skudiķe, Valda Stadgale, Liena Trumpika, Ilze Feodosova, Laima Veidemane, 

Natālija Grauduže. 
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Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits informē par plānoto Latvijas pašvaldību 

izpilddirektoru sanāksmi 3.novembrī Rucavā, tās tēma – dabas aizsardzības jautājumi, 

par dalību SIA “Priekules slimnīca” akcionāru sapulcē, kā arī sniedz informāciju par 

citiem pašvaldībā aktuāliem notikumiem. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.05 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         04.10.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

04.10.2017. 
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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 28.septembrī       Nr.15 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”- 5 īres līguma pagarināšanu 

 Rucavas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Zinaidas Lībeķes, personas kods 

010558-11906, dzīvo „Tīrumi” - 5, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

04.09.2017.Nr.2.1.8/1166), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Tīrumi” – 5, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 6.augustā uz laika posmu 

līdz 2017.gada 5.augustam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas personai parāda par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(21.09.2017.prot.Nr.16), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu 

un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Bārdulis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Tīrumi”- 5, 

Ķāķišķe,   Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Zinaidu Lībeķi, personas kods 

010558-11906, uz laika posmu līdz 05.08.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

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/


45 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 28.septembrī sēde 

 
 

     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 28.septembrī        prot. Nr.15,  

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   Jānis Veits 

mailto:dome@rucava.lv

