
 
 

     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 26.oktobrī        Nr.17 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

Nepiedalās: domes priekšsēdētājs Jānis Veits (komandējumā Rīgā) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra 

Reine, jurists Gints Šķubers 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana  

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

 

1.1. Par nekustamā īpašuma „Pūrtiki” sadalīšanu 

1.2. Par nekustamā īpašuma „Jaunagatnieki” sadalīšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma „Ezermaļi” sadalīšanu 

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 noslēgšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

2.2. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 3 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Purenes”- 19 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.4. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 2 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.5. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.6. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.6”- 2 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.7. Par dzīvokļa Nr.17 mājā “Mētras”, Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

2.8. Par dzīvokļa Nr.14 mājā “Māja Nr.8”, Rucavas novada Rucavas pagastā izīrēšanu 

2.9. Par tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers, izpilddirektors E.Bertrams) 

 

3.1. Par jauna līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas RAS” 

3.2. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā 

3.3. Asenizācijas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšana 

3.4. 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 

3.5. Par audita nepieciešamību Rucavas novada pašvaldībā 

3.6. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

3.7. Par Rucavas novada pašvaldības noteikumu “Rucavas novada pašvaldības 

medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi” apstiprināšanu 

3.8. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 19. oktobra  

atzinumu “Par saistošajiem noteikumiem”  
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4. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

4.1. Par sporta zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā Liepājas rajona sporta skolai 

4.2. Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

 

Domes sēdē priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu izslēgt no 

domes sēdes darba kārtības priekšsēdētāja J.Veita ziņojumu. 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme izsaka 

priekšlikumu papildināt domes sēdes darba kārtību ar papildus jautājumiem, 

izskatītiem komitejas sēdē 25.oktobrī. 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2017.gada 26.oktobra Rucavas novada domes sēdes darba kārtību, 

izdarot šādas izmaiņas: 

Izslēgt no domes sēdes darba kārtības priekšsēdētāja J.Veita ziņojumu. 

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar papildus jautājumiem: 
4.2.1. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu Vilnim Miķelim Kūpelam 

4.2.2. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu Marģietai Stikānei 

4.2.3. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu Velgai Ķūsei 

4.2.4. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu Sarmītei un Mārim Lipartiem 

4.2.5. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu Rucavas pamatskolas 

kolektīvam 

4.2.6. Par nominācijas “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu Sandrai un Andrim Lipartiem 

4.2.7. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Aivaram Valdim Miemim 

4.2.8. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Intai Merai 

4.2.9. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Irēnai Pērkonai 

4.2.10. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Dzintrai Sedliņai 

4.2.11. Par apbalvojuma “GODA  DUNICNIEKS” piešķiršanu Sandrai Malakauskai 

4.2.12. Par apbalvojuma “GADA  DUNICNIEKS” piešķiršanu Lienītei Ozoliņai 

4.2.13. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Andrim Alksnim 

4.2.14. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Imantam Ķudam 

4.2.15. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Anitai Tauriņai 

4.2.16. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Inesei Lindei 

4.2.17. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Lidijai Kairei 

 

4.3. Par sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidi 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

jautājumu izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma „Pūrtiki” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Daiņa Lībeķa, pilnvarotās personas SIA “GR Grupa” 

Reģ.Nr.42103052850, Saules iela 92, Grobiņa, Grobiņas novads (zvērinātas notāres 

Jevgenijas Jaunģelžes 22.09.2017. izdota ģenerālpilnvara Nr.5153), iesniegumu 

(28.09.2017.Nr.2.1.8/1266), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Pūrtiki” 

kad.Nr.64840170016. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64840190051 un 64840200059, Rucavas 

pagastā, piešķirt jaunus nosaukumus “Pierobežas Tīrumi” un “Pierobežas Meži”,  

noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu 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 – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut Dainim Lībeķim, personas kods 280170-11908, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Pūrtiki” kad.Nr.64840170016, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840190051, platība 3,51 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840190051, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Pierobežas Tīrumi”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840190051 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840200059, platība 3,41 ha 

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

6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840200059, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Pierobežas Meži”; 

7.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840200059 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840170016 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Pūrtiki” kad.Nr. 64840170016 zemes robežu 

plāns uz 2 lp. 
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1.2. Par nekustamā īpašuma „Jaunagatnieki” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Jāņa Vamža, deklarētā dzīvesvieta “Laukmales-2”, Kalētu pagastā, 

Priekules novadā, iesniegumu (22.09.2017.Nr.2.1.8/1235), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu “Jaunagatnieki” kad.Nr.64840010142. Īpašums sastāv no divām 

zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840010142, Rucavas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu “Mazagatnieki”, noteikt 

zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu 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 – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut Jānim Vamzim, personas kods 110662-11905, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Jaunagatnieki” kad.Nr.64840010142, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840010142, platība 0,35 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840010142, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Mazagatnieki”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840010142 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve - NĪLM kods 0601. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840010023 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Jaunagatnieki” kad.Nr.64840010142 zemes 

robežu plāns uz 2 lp. 

 

 

1.3. Par nekustamā īpašuma „Ezermaļi” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Santas Valdmanes, deklarētā dzīvesvieta “Ezermaļi”, Pape, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, iesniegumu (13.10.2017.Nr.2.1.8/1353), kurā lūgts atļaut 

sadalīt nekustamo īpašumu “Ezermaļi” kad.Nr.64840010013. Īpašums sastāv no trīs 

zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840010014, Rucavas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu “Jūrmaļi”, un zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 64840080107 Rucavas pagastā, piešķirt jaunu 

nosaukumu “Pūcītes”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. 
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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 – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut Santai Valdmanei, personas kods 110176-11937, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Ezermaļi” kad.Nr.64840010013, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840010014, platība 1,39 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840010014, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Jūrmaļi”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840010014 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; 

5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840080107, platība 1,80 ha 

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

6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840080107, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Pūcītes”; 

7.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840080107 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; 

8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840010013 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Ezermaļi” kad.Nr.64840010013 zemes 

robežu plāns uz 2 lp. 

 

 

 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Marutas Šnipkes, deklarētā dzīvesvieta “Noriņas”, Rucava, Rucavas 

pag., Rucavas nov., iesniegumu (16.10.2017.Nr.2.1.8/1357), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Noriņas”, kas atrodas Rucavā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Marutu Šnipki, personas kods 251043-11905, 

uz zemes gabalu “Noriņas” kadastra apzīmējums 64840080459,  0,222ha 

platībā, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.11.2017. 

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) 

 

28.jūlijā 2014.gadā starp Rucavas novada domi un Inesi Šperbergu noslēgts 

zemes pirkuma līgums Nr.2014/136 uz nomaksu par nekustamā “Ošķalni” 

kad.Nr.64840130047, Rucavas pagastā  5/8 domājamo daļu izpirkšanu. Tā kā visa 

summa ir nomaksāta, nepieciešams izbeigt zemes nomas līgumu 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Inesi Šperbergu, personas kods 010462-10826, 

uz zemes gabala “Oškalni” 5/8 domājamām daļām, kadastra apzīmējums 

64840130047,  2,56ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

ar 01.11.2017. 

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 Tatjanas Ņikuļinas, dzīvo M.Ķempes ielā 12-13, Liepājā, iesniegumu 

(05.10.2017.Nr.2.1.8/1316), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Ječi 8/101”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Tatjanu Ņikuļinu, personas kods 251139-

10838, uz zemes gabalu “Ječi 8/101” kadastra apzīmējums 6452 0050229,  

0,12ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.11.2017. 

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

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

ielā 4. 



8 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēde 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Ludmilas Osipovas, dzīvo Siļķu ielā 20A-16, Liepājā, iesniegumu 

(05.10.2017.Nr.2.1.8/1317), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 8/101”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu 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 – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Ludmilu Osipovu, personas kods 070672-

10806, uz zemes gabalu “Ječi 8/101”, zemes gabala kadastra apzīmējums 6452 

0050229,  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.novembra līdz 

2027.gada 31.oktobrim.  

4. 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 Aleksandra Pavluševa, dzīvo Krūmu ielā 59-34, Liepājā, iesniegumu 

(11.10.2017.Nr.2.1.8/1342), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabaliem “Mežamuiža 30”, “Mežamuiža 31”, “Mežamuiža 32”, Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu 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 – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Aleksandru Pavluševu, personas kods 010260-

10817, uz zemes gabaliem “Mežamuiža 30”, “Mežamuiža 31”, “Mežamuiža 

32”, no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6452 0050088,  0,18 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. 
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3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.novembra līdz 

2027.gada 31.oktobrim.  

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 Jevgenijas Siras, dzīvo Sakņu ielā 4-19, Liepājā, iesniegumu 

(29.09.2017.Nr.2.1.8/1281), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Viola 96/24”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.10.2017.(protokols Nr.12) lēmumu 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 – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Jevgeniju Siru, personas kods 200754-10820, 

uz zemes gabalu “Viola 96/24”, zemes gabala kadastra apzīmējums 6452 

0050451,  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.novembra līdz 

2027.gada 31.oktobrim.  

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

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

ielā 4. 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts  Ērikas Lapšinas, personas kods 

150333-11908, dzīvo „Lazdieni”, Dunikas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(28.09.2017.Nr.2.1.8/1268), kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no dzīvokļu 

rindas Dunikas pagastā. 

2013.gada 24.oktobrī domes sēdē Rucavas novada dome Ēriku Lapšinu 

uzņēma Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā. (Protokols Nr.21, izraksts 

5.1.). 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.10.2017.prot.Nr.17), pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu un otro dalu un personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindas Ēriku Lapšinu, 

p.k. 150333-11908, ar 31.10.2017. 

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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 3 īres līguma pagarināšanu 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ausras Onas Ates, personas kods 

280660-14654, dzīvo „Miesnieki” - 3, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegums 

29.09.2017.Nr.2.1.8/1275), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Miesnieki” – 3, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 31.jūlijā, pagarināts 

2016.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2017.gada 31.jūlijam. Pēc Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.10.2017. pašvaldībai parāds par īri 

nav. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.10.2017.prot.Nr.17), 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 – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Miesnieki”- 3, 

Rucava,   Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Ausru Onu Ati, personas kods 

280660-14654, uz laika posmu līdz 31.10.2018.  

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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Purenes”- 19 īres līguma pagarināšanu 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ingas Gejeres, personas kods 

090887-11908, dzīvo „Purenes”- 19, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

18.10.2017.Nr.2.1.8/1366), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Purenes” – 19, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  
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Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 1.augustā uz laika posmu 

līdz 2017.gada 31.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.10.2017. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

nav.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.10.2017.prot.Nr.17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Purenes”- 19, Rucava,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Ingu Gejeri, personas kods 090887-

11908, uz laika posmu līdz 31.10.2018.  

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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4 

 

 

2.4. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 2 īres līguma pagarināšanu 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Jāņa Otaņķa, personas kods 

190649-11920, dzīvo „Miesnieki” - 2, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

18.10.2017.Nr.2.1.8/1369), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Miesnieki” – 2, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 1.augustā uz laika posmu 

līdz 2017.gada 31.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.10.2017. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

nav.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.10.2017.prot.Nr.17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Miesnieki”- 2, Rucava,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Jāni Otaņķi, personas kods 190649-

11920, uz laika posmu līdz 31.10.2018.  

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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4 
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2.5. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 5 īres līguma pagarināšanu 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Simonas Mucenieces, personas 

kods 030885-11909, dzīvo „Māja Nr.8” - 5, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums 18.10.2017.Nr.2.1.8/1369), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Māja Nr.8” – 5, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2008.gada 6.oktobrī, pagarināts 

2012.gada 26.oktobrī uz laika posmu līdz 2017.gada 26.oktobrim. Pēc Rucavas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.10.2017. pašvaldībai 

parāds par īri ir 54.04 EUR un komunāliem maksājumiem 165.34 EUR. 2017.gada 

18.oktobrī noslēgta Vienošanās Nr.2017/12 par parāda nomaksu pa daļām uz 6 

mēnešiem. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.10.2017.prot.Nr.17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Māja Nr.8”- 5, Rucava,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Simonu Mucenieci, personas kods 

030885-11909, uz laika posmu līdz 25.04.2018.  

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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4 

 

 

2.6. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.6”- 2 īres līguma pagarināšanu 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Lienes Brūderes, personas kods 

030391-11917, dzīvo „Māja Nr.6” - 2, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

18.10.2017.Nr.2.1.8/1370), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Māja Nr.6” – 2, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 30.martā, pagarināts 

2017.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2017.gada 31.oktobrim. Pēc Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.10.2017. pašvaldībai parāds par īri 

ir 9.15 EUR un komunāliem maksājumiem 35.43 EUR. 2017.gada 1.augustā noslēgtā 

Vienošanās Nr.2017/8 par parāda nomaksu pa daļām uz 3 mēnešiem līdz 10.10.2017. 

par summu 44.58 EUR izpildīta daļēji, veikts viens maksājums 2017.gada augustā 

summas 29.72 EUR apmērā. Iesniegumā norādīta informācija, ka tekošais maksājums 

tiks veikts līdz 01.11.2017., parāda summa tiks samaksāta līdz 10.11.2017. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.10.2017.prot.Nr.17), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 
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daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Māja Nr.6”- 2, Rucava,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Lieni Brūderi, personas kods 030391-

11917, uz laika posmu līdz 31.01.2018.  

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 Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4 

 

 

2.7. Par dzīvokļa Nr.17 mājā “Mētras”, Rucavas novada  

Dunikas pagastā izīrēšanu 

(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 (18.10.2017. Nr.2.1.8/1372), kurā lūgts izskatīt jautājumu par vienistabas 

dzīvokļa Nr.17 mājā “Mētras” piesķiršanu Dunikas pagastā. 

Gunārs Kristiņš 2017.gada 28.septembrī ir uzņemts Rucavas novada Rucavas 

pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu rindā. Pēc Rucavas novada administrācijas 

pieejamās informācijas Gunāram Kristiņam nepieder īpašums, ko izmantot 

dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir  deklarēta 

Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas 

personai ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un persona ir 2 grupas 

invalīds un personai piešķirta dzīvojamā telpa Ķāķisķes ģimenes centrā.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.10.2017.prot.Nr.17), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri”  15.pantu, 27.pantu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” un personīgo iesniegumu, 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izīrēt vienistabas dzīvokli Nr.17 mājā “Mētras”, Sikšņi, Dunikas pagasts, 

Rucavas novads,  Gunāram Kristiņam, personas kods 270853-13006, ar 

01.11.2017., kopējā platība  32.9 m
2
.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē “Mētras”- 17, Sikšņi, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads, ar Gunāru Kristiņu, personas kods 270853-13006, 

uz laika posmu no 01.12.2017. līdz 31.01.2018. 

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

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

ielā 4 
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2.8. Par dzīvokļa Nr.14 mājā “Māja Nr.8”, Rucavas novada Rucavas 

pagastā izīrēšanu 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Broņislavas Čumakinas, personas 

kods 030568-11077, deklarētā adrese „Kalves”-2, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (29.09.2017. Nr.2.1.8/1277), kurā lūgts izskatīt jautājumu par vienistabas 

dzīvokļa Nr.14 mājā “Māja Nr.8”piesķiršanu Rucavas pagastā. 

Broņislava Čumakina 2013.gada 26.septembrī ir uzņemta Rucavas pagasta 

dzīvokļu rindā. Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas 

Broņislavai Čumakinai nepieder īpašums, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt 

peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir  deklarēta Rucavas novadā. Pēc 

Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai nav piešķirts 

trūcīgās ģimenes (personas) statuss. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.10.2017.prot.Nr.17), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri”  15.pantu, 27.pantu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” un personīgo iesniegumu, 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izīrēt vienistabas dzīvokli Nr.14 mājā “Māja Nr.8”, Rucava, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads,  Broņislavai Čumakinai, personas kods 030568-11077, ar 

01.11.2017., kopējā platība  37.6 m
2
.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē “Māja Nr.8”- 14, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, ar Broņislavu Čumakinu, personas kods 

100789-13002, uz laika posmu no 01.11.2017. līdz 31.01.2018. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

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

ielā 4 

 

 

2.9. Par tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības 

komisijas sastāvu 

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

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts Jāņa Ķēdžes iesniegums, kurā lūdz 

iekļaut Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijā. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāte D.Ķēdže. 

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 

(19.10.2017.prot.Nr.17), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo 

daļu,  dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
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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, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, 

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Ievēlēt tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas 

sastāvā Jāni Ķēdži. 

 

 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers) 

 

3.1. Par jauna līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas RAS” 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams ) 

 

Lai arī turpmāk sekmīgi apsaimniekotu reģiona sadzīves atkritumus un 

ievērotu Eiropas Padomes Direktīvā 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par 

atkritumu poligoniem ietverto prasību samazināt kopējo apglabājamo atkritumu 

apjomu, SIA “Liepājas RAS” gatavojas pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda atbalstu. 

Atbilstoši Ministru Kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumiem Nr. 588 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

"Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 

5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi”, 

sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam ar katru 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona attiecīgo pašvaldību ir jābūt noslēgtam 

pakalpojuma līgumam par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu. 

Ņemot vērā, ka spēkā esošo līgumu darbība beidzas 2018. vai 2019. gadā, 

nepieciešams noslēgt jaunus līgumus 

Noslēgtais līgums dos iespēju SIA “Liepājas RAS” sagatavot projekta 

iesniegumu, ietverot visu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionu, un pretendēt 

uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ar maksimāli iespējamo atbalsta likmi 

85% apmērā. Attiecīgi realizējot projektu “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas 

sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes””, paredzēts pārstrādāt vismaz 16 000 tonnu 

bioloģiju saturošos atkritumus, kas iegūti veicot pirmapstrādi SIA “Eko Kurzeme” 

atkritumu mehāniskās šķirošanas cehā un kuriem pievienoti dalīti vāktie bioloģiskie 

atkritumi. Līdz ar to arī tiks ievērotas Eiropas Padomes Direktīva 1999/31/EK (1999. 

gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem. 

Plānots iegūt biogāzi, ražot elektroenerģiju, pārstrādātos izžāvētos atkritumus 

izsijāt un izmantot uz vietas vai realizēt tirgū, šādi samazinot apglabājamo atkritumu 

apjomu līdz nepieciešamajam un lietderīgam minimumam (ņemot vērā Dabas resursu 

nodokli 50 EUR/t  2020. gadā). 

Lai sagatavotu un termiņā iesniegtu projekta pieteikumu SIA “Liepājas RAS” 

lūdz papildināt atsūtīto līguma teksta projektu ar pašvaldības rekvizītiem un noslēgt 

līgumu līdz 2017. gada 1. novembrim. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.10.2017.,protokols Nr.15) 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Slēgt līgumu ar SIA “Liepājas RAS”  par sadzīves atkritumu apglabāšanu. 

 

Pielikumā: Līguma ar SIA “Liepājas RAS”  par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu projekts uz 2 lp. 

 

 

3.2. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā 

(ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I. Reine ) 

 

Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine norāda, ka nepieciešams 

veikt izmaiņas Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā, jo ar 2018. gada 1. 

janvāri minimālā mēneša darba alga normālā laika ietvaros noteikta 430,00 euro un 

iesniegtajiem izglītības pedagogu tarifikāciju sarakstiem. 

 Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 13. 

punktu, kas nosaka, ka tikai dome var “noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, 

vietējās pašvaldības  administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, Valsts un  pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, MK 30.11.2010. 

noteikumu Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 8.punkt un 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas  (23.10.2017.,protokols Nr.15) ieteikumu 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1.Ierakstos 

Nr.20,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,63,66,68,69,7

0,71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,84,85,87,95,96,97,100,102,104,105,110,114,115,116

,117,118,119,120,121,122,123,124,136,142,143,144,145,146,149,150,151,152,153,15

4,176,177,178,179,180,182,183, 184,197,198 iekļautajām amata vietām apstiprināt 

mēneša darba algas likmi 430,00 euro ar 2018. gada 1. janvāri. 

2.Apstiprināt amata vietai “ pirmskolas izglītības skolotājs” ( PII ‘” Zvaniņš”) 

2.619 likmes ar mēneša darba algas likmi 680 euro un atalgojumu mēnesī 1780,92 

euro un piemaksu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi 36,09 euro ar 2017. 

gada 1. septembri.  

3.Apstiprināt amata vietai “ pirmskolas izglītības mūzikas skolotājs” ( PII ‘” 

Zvaniņš”) 0.263 likmes ar mēneša darba algas likmi 680 euro un atalgojumu mēnesī 

178,84 euro 2017. gada 1. septembri.  

4.Apstiprināt amata vietai logopēds” ( PII “Zvaniņš” 0.14 likmi ar mēneša 

darba algas likmi 680 euro un atalgojumu mēnesī 95,20 euro ar 2017. gada 1. 

septembri. 

5.Apstiprināt amata vietai “vispārējās pamatizglītības skolotājs” ( Sikšņu 

pamatskolas ar pirmskolas izglītības grupu) 0.827 likmes ar mēneša darba algas likmi 

680 euro un atalgojumu mēnesī 562,13 euro ar 2017. gada 1. septembri. 

6.Apstiprināt amata vietai “interešu izglītības skolotājs” ( Sikšņu pamatskolas 

ar pirmskolas izglītības grupu) 0.19 likmes ar mēneša darba algas likmi 680 euro un 

atalgojumu mēnesī 129,20 euro ar 2017. gada 1. septembri. 
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7.Apstiprināt amata vietai “pirmskolas izglītības skolotājs” ( Sikšņu 

pamatskolas ar pirmskolas izglītības grupu) 1.25 likmes ar mēneša darba algas likmi 

680 euro un atalgojumu mēnesī 850,00 euro ar 2017. gada 1. septembri. 

8.Apstiprināt amata vietai “pirmskolas izglītības mūzikas skolotājs” ( Sikšņu 

pamatskolas ar pirmskolas izglītības grupu) 0.15 likmes ar mēneša darba algas likmi 

680 euro un atalgojumu mēnesī 102,00 euro ar 2017. gada 1. septembri. 

9.Apstiprināt amata vietai “pirmskolas izglītības skolotājs” ( Sikšņu 

pamatskolas ar pirmskolas izglītības grupu) 0.25 likmes ar mēneša darba algas likmi 

680 euro un atalgojumu mēnesī 170,00 euro ar 2017. gada 1. oktobri. 

10.Apstiprināt amata vietai “interešu izglītības skolotājs” ( Rucavas 

pamatskola ) 0.804 likmes ar mēneša darba algas likmi 680 euro un atalgojumu 

mēnesī 547,00 euro ar 2017. gada 1. septembri. 

11.Apstiprināt amata vietai “pagarinātās dienas grupas skolotājs” ( Rucavas 

pamatskola ) 0.5 likme ar mēneša darba algas likmi 680 euro un atalgojumu mēnesī 

340,00 euro ar 2017. gada 1. septembri. 

12.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajiem 

grozījumiem. 

 

Pielikumā : Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts uz 7 lapām.  

 

 

3.3. Asenizācijas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšana 

(ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors R.Bertrams ) 

 

Atbilstoši 2011. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.333 

“Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” tiek izskatīts jautājums 

par asenizācijas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu, iekļaujot šo pakalpojumu 

Rucavas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu klāstā. 

Domes sēdē izskata lēmuma sagatavoto lēmuma projektu: 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.10.2017.,protokols Nr.15) ieteikumu, 

apstiprināt asenizācijas pakalpojuma izcenojumu ( bez PVN ): 

  

N.p.

k.  

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ( euro ) bez 

PVN 

1

1. 

Asenizācijas pakalpojums  

(traktors+5m
3 

muca( brauciena 

attālums līdz 1 km ) 

1 muca 12.25 

2. Brauciens vairāk par 1 km Euro/km 0.30 

Domes sēdē izpilddirektors R.Bertrams informē par kaimiņu novadu pieredzi, 

norāda, ka pašvaldībai jāorganizē šāda pakalpojuma sniegšana, bet vērš uzmanību uz 

kontrolējošo iestāžu iespējamiem aizrādījumiem - tarifs par mazu, tirgus situācijas 

ietekme. Izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu, lai papildus konsultētos. 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 
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3.4. 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 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

 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 piemaksām par iegūtajām kvalitātes pakāpēm 1 

084 euro, kas sadalās sekojoši: 

 Vispārējai pamatizglītībai 696 euro 

 Interešu izglītības programmu īstenošanai 64 euro 

 Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 324 euro 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.10.2017.,protokols Nr.15) 

ieteikumu 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Valsts budžeta mērķdotāciju piemaksām par iegūtajām kvalitātes pakāpēm 

Rucavas novada izglītības iestādēm 2017. gada septembrim – decembrim sadalīt 

sekojoši: 

1.Vispārējai pamatizglītībai 696 euro : 

1.1. Rucavas pamatskolai – 248 euro (piemaksa - 200 euro, VSAOI – 48 euro) vai 

vienam mēnesim 62 euro ( piemaksa – 50 euro, VSAOI – 12 euro); 

1.2. Sikšņu pamatskolai – 448 euro (piemaksa - 360 euro, VSAOI – 88 euro) vai 

vienam mēnesim 112 euro ( piemaksa - 90 euro, VSAOI - 22 euro 

2. Interešu izglītībai 64 euro : 

      2.1. Rucavas pamatskolai – 50 euro (piemaksa - 40 euro, VSAOI – 10 

euro) vai vienam mēnesim 12.50 euro ( piemaksa – 10 euro, VSAOI – 2.50 euro); 

      2.2. Sikšņu pamatskolai – 14 euro (piemaksa - 10 euro, VSAOI – 4 euro) 

vai vienam mēnesim 3.50 euro ( piemaksa – 2.50 euro, VSAOI – 1 euro 

3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 324 euro: 

      3.1.Sikšņu pamatskolai – 80 euro (piemaksa - 64 euro, VSAOI – 16 euro) 

vai vienam mēnesim 20 euro ( piemaksa – 16 euro, VSAOI – 4 euro 

      3.2.PII “Zvaniņš” – 244 euro (piemaksa - 198 euro, VSAOI – 46euro) vai 

vienam mēnesim 61 euro ( piemaksa – 49.50 euro, VSAOI – 11,50 euro 

 

 

3.5. Par audita nepieciešamību Rucavas novada pašvaldībā 

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

 

Rucavas novada pašvaldības kancelejā saņemts deputātu D.Ķēdžes un 

A.Bārduļa iesniegums (15.08.2017., reģ.Nr.2.1.8/1097), kurā lūgts organizēt Rucavas 

novada domes iekšējo kontroli – auditu (finanšu un lietderības). 

Latvijas Republikas likums “Par pašvaldībām” 3. pants nosaka, ka vietējā 

pašvaldība ir vietējā pārvalde kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes un tās 

izveidotu institūciju un iestāžu  starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā 

arī šajā likumā paredzētajā kartībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 
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brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses.  

Līdz ar iepriekš minēto secināms, ka veicot auditu, tiktu gūta pārliecība par 

faktisko situāciju Rucavas novada pašvaldībā, kura atspoguļotu notiekošos procesus, 

tādējādi atvieglojot lēmumu pieņemšanu, procesu organizēšanu. 

Galvenie ieguvumi audita rezultātā būtu iekšējās kontroles izvērtējums,  

sniedzot lēmumu pieņēmējiem ieteikumus par iekšējās kontroles vides uzlabojumiem 

jeb palīdzētu saredzēt iestādes vājos punktus. Darbinieku izpratnes veicināšana par to 

kas ir vienots produktīvas darbs, darba ētika. Tiktu pārskatītas darba slodzes. Audita 

rezultātā tiktu iegūti konkrēti ieteikumi par pašvaldības darba efektivitātes 

uzlabošanu. 

Rucavas novada domei ir jāsaredz/jāsadzird pastāvošā situācija un jārīkojas 

savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs, izlietojot pašvaldībai esošos 

resursus efektīvi. 

Iepazīstoties ar 2017. gada 24. februāra lietderības revīzijas ziņojumā “Vai 

pašvaldības administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek izmantots produktīvi 

un ekonomiski”, kuru veica Valsts kontrole ir secināms, ka resursi netiek taupīti.  

Ir jāņem vērā iedzīvotāju sūdzības, kuras ir izskanējušas publiskā vidē, kā arī 

ar  reāliem faktiem atspoguļojama domes resursu (administratīvais resurss, domes 

īpašumā esošās vienības) neefektīva izmantošana.  

Pašvaldībai savā darbībā ir jānodrošina efektīva, caurspīdīga darbība un jānes 

atbildība. Pakalpojumiem jāatbilst iedzīvotāju vajadzībām un lūgumiem. Publiskajiem 

pakalpojumiem jāpiemērojas izmaiņām apkārtējā vidē. Ņemot vērā iepriekš minēto 

tiek rosināts noteikt papildus auditējamo objektu  SIA “Spīlas”. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ( 

21.09.2017.,protokols Nr.16) un Finanšu komitejas ( 23.10.2017. protokols Nr.15) 

atzinumu, 

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

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

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

1. Atbalstīt finanšu un lietderības audita veikšanu Rucavas novada pašvaldībā, 

nosakot  papildus auditējamo objektu SIA “Spīlas”. 

2. Organizēt līguma slēgšanu ar SIA “ALGAR” par audita veikšanu Rucavas 

novada pašvaldībā, kā atbildīgo personu nosakot juristu Gintu Šķuberu. 

3. Nepieciešamos finanšu līdzekļus 4189.02 euro apmērā noslēgtā līguma 

izpildei nodrošināt no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

No sēdes telpas iziet G.Zeme. 

 

3.6. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 

 2017. gada pamatbudžetā 

(Ziņo Finanšu analītiķe I. Reine ) 

  

Izskata  sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2016. gada 

pamatbudžetā. 

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.  
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Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (23.10.2017.,protokols Nr.15) 

ieteikumu 

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

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

Timbra); 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 grozījumu pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds”.  

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.11 “Pašvaldības policija”. 

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

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

“Zvaniņš””. 

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

pirmskolas izglītības grupu”. 

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

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.56 “Vispārējās izglītības mācību 

iestāžu izdevumi”. 

12. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos 

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

13. Uzdot finansistei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju 

dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

14. 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 saistošie noteikumi Nr.9/B „Grozījumi 

Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos Nr.1/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

 

 

No sēdes telpas iziet R.Timbra. 

 

 

3.7. Par Rucavas novada pašvaldības noteikumu “Rucavas novada 

pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi” apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Ņemot vērā, ka Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav 

vienotas kārtības, kādā tiek iznomātas medību tiesības Rucavas novada pašvaldības 

īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās. 

Saskaņā ar Medību likuma 1. panta 9.punktu, medību tiesības ir tiesības zemes 

īpašniekam vai lietotājam savā zemes gabalā medīt šajā likumā un medības 
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reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību tiesības zemes 

īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5. panta pirmās daļas izpratnē pašvaldību mantu aizliegts nodot citām 

personām bezatlīdzības lietošanā. Likuma „Par pašvaldībām"14. panta pirmās daļas 

2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

tiesības iegūt vai atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu, privatizēt pašvaldību 

īpašuma objektus, slēgt darījumu, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunkts 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai 

Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un 

kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu). 

19.10.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja izskatīja 

sagatavoto lēmuma projektu un, sakarā ar nepieciešamību noskaidrot papildus 

viedokļus, kā arī apspriest medību tiesību nomas maksu, nolēma virzīt jautājumu 

izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.10.2017.,protokols Nr.15) 

ieteikumu un pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta un 41. panta 1.daļas 

2.punkta, Medību likuma 1. panta 9.punktu, 

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

Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt noteikumus „Rucavas novada pašvaldības medību tiesību nomas 

piešķiršanas noteikumi”. 

2. Apstiprināt medību tiesību nomas maksu EUR 0,40 apmērā gadā par vienu ha; 

3. Kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram Edgaram Bertramam. 

 

Pielikumā: Noteikumi „Rucavas novada pašvaldības medību tiesību nomas 

piešķiršanas noteikumi” uz 4 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk G.Zeme. 

 

 

3.8. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 

19. oktobra  atzinumu “Par saistošajiem noteikumiem” Nr.1-18/8005 

(Ziņo jurists G.Šķubers ) 

 

Rucavas novada dome 2017. gada 12. oktobrī apstiprinājusi 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” (turpmāk - saistošo noteikumi).  Minētie 

saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45. panta otrajai daļai tika 

nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

19.10.2017. saņemts Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (turpmāk 

VARAM) atzinums Nr.1-18/8005 par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 12. 

oktobra saistošo noteikumu grozījumiem, kurā ir izteikti sekojoši iebildumi: precizēt 

saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, precizēt nodokļu atvieglojumu 

piešķirtās likmes apmēru; saskaņot saistošo noteikumu 9.punktu ar saistošo 
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noteikumu 8.punktu, lai tie nebūtu pretrunā; papildus VARAM vērš uzmanību, lai 

saistošie noteikumu tiktu precizēti atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 

noteikumu Nr.108. “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu” 107.,145.-

155. 186.punktu prasībām. 

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 un 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.10.2017.,protokols Nr.15) ieteikumu 

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

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

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

1. Precizēt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 12. oktobra 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. Uzdot 1.punktā norādītos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu trīs 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Noteikt, ka 1.punktā norādītie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par 

pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

 

Pielikumā: Precizēti 2017. gada 12. oktobra saistošie noteikumi Nr.1/2017 

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

noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu 

piešķiršanu Rucavas novadā”” uz 4 lp. 

 

 

4. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

4.1. Par sporta zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā Liepājas rajona 

sporta skolai 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Izskatot Liepājas rajona Sporta skolas, reģ. Nr. 4171902183, juridiskā adrese: 

M.Namiķa 2B, Grobiņa, LV 3430, 19.10.2017. iesniegumu Nr.1.10/73 ar lūgumu 

nodot lietošanā Rucavas pamatskolas sporta zāli un ģērbtuves Liepājas rajona Sporta 

skolas galda tenisa grupu treniņu nodarbībām, Rucavas novada dome konstatēja, ka: 

Liepājas rajona Sporta skolas, reģ. Nr. 4171902183, juridiskā adrese: 

M.Namiķa 2B, Grobiņa, LV 3430, statūti nosaka, ka viens no skolas darbības veidiem 

ir profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu sportā īstenošana. Skola 

akreditēta līdz 2018.gada 8.augustam volejbola, vieglatlētikas, handbola, galda tenisa, 

šaušanas programmās. 

Liepājas rajona Sporta skolas dibinātāja tiesības 2009.gada reģionālās 

reformas rezultātā tika nodotas Grobiņas novada domei. 

Pašvaldības īpašums Rucavā, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra 

Nr.6484 008 0301001, kas sastāv no zemes gabala 5,42 ha platībā uz kura atrodas 

skolas ēka ar kopējo platību 1858,40 kv.m, sporta zāles un ģērbtuvju kopējā platība 

184,60 kv.m., ēkas bilances vērtība EUR 117 851,59. 

Lai nodrošinātu Rucavas bērniem iespēju nodarboties ar galda tenisu, ir 

lietderīgi nodot iepriekš minētā nekustamā īpašuma daļu - sporta zāli ar tai 
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piegulošajām ģērbtuvēm Liepājas rajona Sporta skolas bezatlīdzības lietošanā. Sporta 

zāle tiks izmantota galda tenisa treniņu nodarbībām, pamatojoties uz galda tenisa 

treneres Daigas Gabrūnas apstiprināta ikmēneša nodarbību grafiku. Bezatlīdzības 

lietošanas nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota ar to, ka Liepājas 

rajona Sporta skolas nav pašai savas telpas un no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – nodrošināt 

veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 2.pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un 

mantu likumīgi, tas ir jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un 

mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos 

aktos noteiktajai kārtībai. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5. panta trešā daļa nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod 

bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums un lēmumā norāda vismaz šādu 

informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, 

stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3) nododamās 

mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā manta 

atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai 

nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.pantu, 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo daļu, 5.panta sesto daļu,  

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

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

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

1. Nodot Liepājas rajona Sporta skola, reģ. Nr.4171902183, juridiskā adrese: 

M.Namiķa 2B, Grobiņa, LV 3430, bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamā 

īpašuma daļu - telpas Rucavas pamatskolā saskaņā ar galda tenisa treneres Daigas 

Gabrūnas apstiprināta ikmēneša nodarbību grafiku:  

1.1. sporta zāli trešajā stāvā 166,3 kv.m.; 

1.2. ģērbtuves otrajā stāvā 18,3 kv.m platībā; 

2. Noslēgt līgumu par iepriekš minēto pašvaldības telpu nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā, paredzot sekojošus līguma nosacījumus:  

2.1. līguma termiņš – no 2017.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.augustam; 

2.2. bezatlīdzības nodošanas mērķis – galda tenisa grupu treniņu nodarbībām. 

2.3. lietošanā nodotās telpas nododamas atpakaļ novada pašvaldībai, ja tā 

netiek izmantota atbilstoši noteiktajam mērķim, vai, ja pašvaldībai rodas objektīva 

nepieciešamība lietot to savām vajadzībām, kā arī pēc līguma termiņa beigām, ja tas 

netiek pagarināts vai, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa. 
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4.2. Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Saskaņā ar 2015.gada 24.septembrī apstiprinātā Rucavas novada pašvaldības 

nolikuma „Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumiem” 6.1.punktu 2017.gada 

28.septembra domes sēdē (protokols Nr.15; 8.) tika apstiprināta komisija izvirzīto 

apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanai deviņu (9) cilvēku sastāvā: Inta Mera, Sandra 

Malakauska, Dace Ošeniece, Staņislava Skudiķe, Valda Stadgale, Liena Trumpika, 

Ilze Feodosova, Laima Veidemane, Natālija Grauduže. 

 2017.gada 24.oktobrī notika izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas 

komisijas sēde 7 komisijas locekļu sastāvā (Dace Ošeniece, Staņislava Skudiķe, Valda 

Stadgale, Liena Trumpika, Ilze Feodosova, Laima Veidemane, Natālija Grauduže), 

kurā tika izvērtētas 74 iedzīvotāju iesniegtās anketas, 26  anketas no Dunikas pagasta 

un 48 anketas no Rucavas pagasta. 

 

 

4.2.1. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu Vilnim 

Miķelim Kūpelam 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

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

Apbalvojumu “GODA RUCAVNIEKS” piešķirt Vilnim Miķelim Kūpelam. 

“Par Latvijas neatkarības stiprināšanu pārmaiņu laikos Rucavas pagastā. Par 

pašaizliedzību un drosmi vadīt Rucavas pagasta dzīvi. Par pārmaiņu laikā uzbūvēto 

Centra kapliču, par piemiņas akmeņu izveidi rucavniekiem, kas sarežģītos vēstures 

posmos ir zaudējuši dzīvību.”  

 

Sēdes telpā ienāk R.Timbra. 

 

4.2.2. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

Marģietai Stikānei 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “GODA RUCAVNIEKS” piešķirt Marģietai Stikānei. 

“Latvijas vienaudze, kas lielāko daļu sava mūža pavadījusi Rucavā. 

Piedzīvojusi dažādus laikus un dažādas varas, saglabājusi optimismu, dzīves gudrību 

un izjutusi dziļu patriotismu par Latviju un Rucavu.” 
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4.2.3. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

Velgai Ķūsei 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIEKS” piešķirt Velgai Ķūsei.  

“Par augstu pienākuma izjūtu, par godprātīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu 

attieksmi pret pacientiem, par prasmi, talantu, sirsnību, izpalīdzību, iejūtību un 

kompetenci, īpaši vairāku gadu garumā, palīdzot Rucavas iedzīvotājiem. Par 

patriotismu uz savu dzimto novadu un tā ļaudīm.” 

 

 

4.2.4. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

Sarmītei un Mārim Lipartiem 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIEKS” piešķirt Sarmītei un Mārim 

Lipartiem.   
“Par lielo darbu “Laipnieku” mājas saimniekiem, kas ieguldīts saimniecības 

izaugsmē, par Rucavas novada patriotismu un Rucavas vārda popularizēšanu  valsts 

mērogā.” 

 

 

4.2.5. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

Rucavas pamatskolas kolektīvam 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIEKS” piešķirt  Rucavas pamatskolas 

kolektīvam. 

“Par patriotismu, neatlaidību un lielu ieinteresētību un rūpīgu darbu, 

sagatavojot Rucavas pamatskolu akreditācijai. Par jaunās paaudzes izglītošanu un 

Rucavas patriotu audzināšanu.” 
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4.2.6. Par nominācijas “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

Sandrai un Andrim Lipartiem 

 

25.10.2017.Rucavas novada domes kancelejā saņemts apbalvojamo 

izvirzīšanas komisijas locekles Lienas Trumpikas iesniegums, kurā lūdz izvirzīt 

nominācijai “GADA RUCAVNIEKS” Sandru un Andri Lipartus par lielo un 

mērķtiecīgo darbu savā lauku saimniecības un sētas kopšanā, Rucavas novada 

patriotismu un Rucavas vārda popularizēšanu  valsts mērogā. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Nomināciju “GADA RUCAVNIEKS” piešķirt Sandrai un Andrim 

Lipartiem. 

“”Mājas “Žvaģini” saimniekiem par lielo darbu, kas ieguldīts saimniecības 

izaugsmē, par Rucavas novada patriotismu un Rucavas vārda popularizēšanu  valsts 

mērogā. 

 

 

4.2.7. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Aivaram Valdim Miemim 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Aivaram Valdim Miemim. 

“Par ilgstošu, nesavtīgu un rūpīgu darbu Miemju kapu un apkārtnes 

sakopšanā, par to kapu kopiņu un taciņu sakopšanu, pie kurām vairs piederīgie 

neatnāk.” 

 

 

4.2.8. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Intai Merai 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Intai Merai. 

“Par godprātīgu aptiekāra darbu, par izpalīdzību, laipnību un atsaucību, par 

cilvēku uzklausīšanu, par palīdzību grūtos brīžos, par iedziļināšanos slimnieku 

lūgumos.” 
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4.2.9. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Irēnai Pērkonai 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Irēnai Pērkonai. 

“Par godprātīgu darbu ne tikai dienā, arī vakara stundās un naktīs, ārstējot 

mājdzīvniekus, lopus, par atsaucību, izpalīdzību, pieredzi, zināšanām un operativitāti, 

dodot labus un vērtīgus padomus.” 

 

 

4.2.10. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Dzintrai Sedliņai 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Dzintrai Sedliņai. 

“Par godprātīgu pastnieces darbu, par nopietnu attieksmi pret saviem 

klientiem, par atsaucību, laipnību, izpalīdzību un sirsnīgu attieksmi pret novada 

ļaudīm.  

 

 

4.2.11. Par apbalvojuma “GODA  DUNICNIEKS” piešķiršanu  

Sandrai Malakauskai 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “GODA  DUNICNIEKS” piešķirt  Sandrai Malakauskai. 

“Par Dunikas pagasta vārda nešanu ārpus pagasta robežām, par veiksmīgu 

pedagoģisko darbu 30 gadu garumā, par sekmīgu un izcilu Sikšņu pamatskolas 

vadīšanu un organizēšanu 17 gadu garumā, par novada izglītības darba vadīšanu un 

koordinēšanu, par skolas sekmīgu sagatavošanu akreditācijai. Par laipnību, sirsnību, 

stingrību, gādību, līdzsvarotību un profesionālo gudrību. Par to, ka prot novērtēt 

kolēģus un katram liek justies īpaši. Par nenogurstošām rūpēm par Sikšņu 

pamatskolas pastāvēšanu.” 
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4.2.12. Par apbalvojuma “GADA  DUNICNIEKS” piešķiršanu  

Lienītei Ozoliņai 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “GODA  DUNICNIEKS” piešķirt  Lienītei Ozoliņai. 

“Par Dunikas purva takas ekskursiju vadīšanu, par purva laipu atjaunošanas 

darbu organizēšanu un uzraudzību, par Dunikas purva laipu popularizēšanu, 

atsaucību, laipnību un sirsnību.”   

 

 

4.2.13. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Andrim Alksnim 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Andrim Alksnim. 

“Par aktīvu iesaistīšanos skolas un bērnudārza dzīvē un aktivitātēs, par 

atbalstu skolai akreditācijas laikā.” 

 

 

4.2.14. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Imantam Ķudam 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Imantam Ķudam. 

“Par regulāru Dunikas pagasta ceļu sakopšanu, uzturēšanu gan ziemā, gan 

vasarā, neskaitot stundas, laiku un veselību, vienmēr palīdz, ja nepieciešams.” 

 

 

4.2.15. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Anitai Tauriņai 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Anitai Tauriņai. 

“Par ilggadīgu un godprātīgu darbu skolas virtuvē, gardajiem ēdieniem skolas 

bērniem, bērnudārza audzēkņiem un ciemiņiem, par garajām darba stundām, par 

atsaucību un īpašo attieksmi pret novada ļaudīm.” 

 

 

4.2.16. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Inesei Lindei 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Inesei Lindei. 

“Par ilggadēju vetfeldšeres darbu, pieredzi, zināšanām, atsaucību un 

operativitāti gan dienā, gan naktī, dodot labus un vērtīgus padomus.” 

 

 

4.2.17. Par PATEICĪBAS piešķiršanu Lidijai Kairei 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas (24.10.2017. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz 24.09.2015. nolikumu “Par Rucavas 

novada pašvaldības apbalvojumiem”,  

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt  Lidijai Kairei. 

“Par ilggadēju un godprātīgu darbu, pieskatot Sikšņu pirmsskolas izglītības 

grupas bērnus, par iejūtīgumu un mīļumu pret bērniem un viņu vecākiem.” 

 

 

4.3. Par sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidi 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par institūciju sadarbību 

bērnu tiesību aizsardzībā” nosaka valsts un pašvaldību institūciju un nevalstisko 

organizāciju sadarbības organizēšanu un kārtību, kādā īstenojama bērnu tiesību 

aizsardzība. Sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido 

pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas 

administratīvā teritorija. Sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no: pašvaldības 

policijas, pašvaldības sociālā dienesta,  pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības 

speciālistu, bāriņtiesas. 
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Rucavas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēde 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (25.10.2017.prot.Nr.11) 

atzinumu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par 

institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”, 

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Izveidot Rucavas novada sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā 

šādā sastāvā: pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Klāsēns, sociālā darbiniece 

darbam ar ģimeni un bērniem Inga Alksne, izglītības speciāliste Sandra Malakauska, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja Sanita Cepleniece. 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 15.30 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks                  Andis Rolis  

                         01.11.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

01.11.2017. 


