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“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 30.novembrī       Nr.18 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.05 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra 

Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

Nepiedalās: deputāte Irēna Šusta (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

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

Reine, jurists Gints Šķubers, teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, nekustamo īpašumu 

tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze Feodosova, būvinspektors Uģis Cepurītis, 

Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, kultūras nama direktore Staņislava 

Skudiķe, kultūras pasākumu vadītāja Sandra Aigare 

 

Piedalās: Varis Pēča 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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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 detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” apstiprināšanu 

1.2. Par īpašuma “Priedieni” nosaukuma un adreses maiņu 

1.3. Par nekustamā īpašuma „Peses, zemes gabals Nr.3/1” sadalīšanu 

1.4. Par nekustamā īpašuma „Rūķīši” sadalīšanu 

1.5. Par nekustamā īpašuma „Šlampji” sadalīšanu 

1.6. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Zemdegas" 

1.7. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Jaunkļaviņas" 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

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

speciāliste I.Feodosova, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

2.2. Par dzīvojamās telpas “Ozoli”- 11 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Mazkatuži”- 2 īres līguma izbeigšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā  

2.4. Par noteikumu “Rucavas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” apstiprināšanu  

2.5. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu 

2.6. Par Rucavas novada domes Attīstības nodaļas un Būvvaldes struktūru 

aktualizēšanu 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

izpilddirektors E.Bertrams) 

 

4.1. Par grāmatvedības programmas „GVEDIS” un dokumentu vadības sistēmas  

(lietvedības) programmas „LIETVARIS” iegādi 

4.2. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

4.3. Par finansējuma piešķiršanu filmas veidošanai „Papes ciems” 

4.4. Par finansējuma piešķiršanu Rucavas vidējās paaudzes deju kolektīvam sieviešu 

tērpu izgatavošanai 

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

speciālajā budžetā 

4.6. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 
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4.7. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

grozīšanu 

4.8. Par Ziemassvētku paciņām 

4.9. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Grozījumi 

Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā”” apstiprināšanu 

4.10. Par nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” novērtējumu 

4.11. Par 2017. gada 26. janvāra Rucavas novada domes lēmumu (prot. Nr.2, 3.5.p) 

atcelšanu 

4.12. Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” un grants ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu apstiprināt 2017.gada 30.novembra domes 

sēdes darba kārtību. 

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

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

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

Apstiprināt 2017.gada 30.novembra Rucavas novada domes sēdes darba kārtību. 

 

  



4 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 30.novembra sēde 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

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

Dz.Bļinova) 

 

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” apstiprināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Bārdulis, teritorijas plānotāja S.Urtāne) 

 

Izskata detālplānojuma projekta vadītāja Ulda Vecvagara iesniegumu (reģistrēts 

18.09.2017. Nr. 2.1.8/1212) ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” (kad. Nr. 6484 007 0098), 

atrodas  Rucavas novada, Rucavas pagastā, Papē. 

Domes sēdē teritorijas plānotāja S. Urtāne informē par sagatavoto Administratīvā 

līguma projektu par detālplānojuma īstenošanas kārtību. Administratīvais līgums 

papildināts ar  1.2.2. punktu: Ēku un piebraucamo ceļu būvdarbus zemes gabalā 

atļauts uzsākt tikai pēc servitūta ceļa  izbūves un nodošanas ekspluatācijā. Papildināti 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu punkts 2.1.4.1. Piebraucamā ceļa un 

servitūta ceļa  iesegumam izmantojamie materiāli: grants, smiltis, oļi, pastiprināts 

grunts segums, un no šī punkta dzēsts: “servitūta ceļš gar Papes kanālu saglabājams ar 

grunts segumu”. Papildināti Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi: 3. 

Detālplānojuma īstenošanas kārtība ar apakšpunktu - 3.2. Ēku un piebraucamo ceļu 

būvdarbus zemes gabalā atļauts uzsākt tikai pēc servitūta ceļa  izbūves un nodošanas 

ekspluatācijā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) lēmumu un pamatojoties uz Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, pamatojoties uz 2014.gada 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu, ņemot vērā Rucavas 

novada teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Romārs Timbra), NOLEMJ:   

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” (kad. Nr. 

6484 007 0098); 

2. Noslēgt administratīvo līgumu par detālplānojuma nekustamajam īpašumam 

“Vecrudzīši” īstenošanas kārtību; 

3. Pēc 2.punktā minētā līguma noslēgšanas publicēt paziņojumu par detālplānojuma 

apstiprināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” un Rucavas novada interneta mājas 

lapā www.rucava.lv; 

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

 

Pielikumā: Teritorijas plānotājas S.Urtānes atzinums par detālplānojuma 

nekustamajam īpašumam „Vecrudzīši” apstiprināšanu uz 4 lp. 

 

 

 

 

 



5 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 30.novembra sēde 

1.2. Par īpašuma “Priedieni” nosaukuma un adreses maiņu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Andra Slaidiņa, deklarētā dzīvesvieta Ventas iela 6-4, Liepāja, 

iesniegumu (20.10.2017.Nr.2.1.8/1391), kurā lūgts mainīt nosaukumu un adresi 

nekustamam īpašumam “Priedieni” kad.Nr.64840090051, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā uz nosaukumu “Slaidiņi” ar adresi: “Slaidiņi”, Rucavas pag., Rucavas nov., 

LV-3477. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) lēmumu un pamatojoties uz LR 1994.gada 

19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

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

dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2015.gada 

8.decembra MK noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.8. un 

2.9.apakšpunktiem, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka); zemes vienība, 

uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus 

(turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība); 7.punktu, kurš nosaka, ka Adresācijas 

sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, 

adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība; 9.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 

piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta 

formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un 

personīgo iesniegumu  

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

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

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

1. piekrist Andra Slaidiņa, personas kods 030382-11297, nekustamā īpašuma 

“Priedieni”, kadastra numurs 64840090051, sastāvā esošai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 64840090051  un uz tās esošajām ēkām mainīt adresi no 

“Priedieni”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 uz adresi “Slaidiņi”, 

Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477.  

2. Nekustamam īpašumam Rucavas pagastā ar kadastra numuru 64840090051 

mainīt nosaukumu no nosaukuma “Priedieni” uz nosaukumu “Slaidiņi”. 

3. 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 nekustamā īpašuma „Peses, zemes gabals Nr.3/1” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Andreja Avramenko, pilnvarotās personas Marinas Avramenko, 

dzīvojošas Rojas iela 3-3, Liepāja (zvērinātas notāres Larisas Medvedevas 

24.08.2012. izdota ģenerālpilnvara Nr.7339), iesniegumu (10.11.2017.Nr.2.1.8/1512), 

kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Peses, zemes gabals Nr.3/1” 

kad.Nr.64840030119. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 
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zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840030649, Rucavas pagastā, piešķirt 

nosaukumu, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) 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, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut Andrejam Avramenko, personas kods 221263-10803, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Peses, zemes gabals Nr.3/1” kad.Nr.64840030119, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840030649, platība 0,0940 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840030649, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Peses, zemes gabals Nr.3/1A”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840030649 noteikt zemes 

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

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840030119 noteikt zemes 

lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve- NĪLM kods 0601 

6. 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 nekustamā īpašuma „Rūķīši” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Gunāra Stogņijenko, deklarētā dzīvesvieta “Rūķīši”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, iesniegumu (21.11.2017.Nr.2.1.8/1579), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu “Rūķīši” kad.Nr.64840040100. Īpašums sastāv no trīs zemes 

vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840040131, 

Rucavas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu “Ķirbas Rūķīši”, noteikt zemes lietošanas 

mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) 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, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut Gunāram Stogņijenko, personas kods 010663-12205, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Rūķīši” kad.Nr.64840040100, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64840040131, platība 7,1 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840040131, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Ķirbas Rūķīši”; 
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4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840040131 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840040100 un 64840040101 

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 „Rūķīši” zemes robežu plāns uz 1 lp. 

 

 

1.5. Par nekustamā īpašuma „Šlampji” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Daces Virdzinieces, deklarētā dzīvesvieta “Ozoli”-3, Rucava, Rucavas  

pagastā, iesniegumu (23.10.2017.Nr.2.1.8/1399), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā 

īpašuma „Šlampji” kad.Nr.64840130013, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840130013, kuras kopējā platība ir 4,8ha, atdalot zemes gabalu 4,0 ha patībā. 

Atdalītai zemes vienībai atstāt nosaukumu “Šlampji”, paliekošajam zemes gabalam 

apmēram 0,8ha platībā mainīt un piešķirt jaunu nosaukumu “Tauriņi”.  

„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 23.11.2017.(protokols Nr.13) lēmumu 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. atļaut Dacei Virdziniecei, personas kods 020183-10816, sadalīt nekustamā 

īpašuma „Šlampji” kad.Nr.64840130013, zemes vienību ar kad.apzīm. 

64840130013, kuras kopējā platība ir 4,8 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840130013 zemes gabalu 4,0 ha platībā 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 

3. atdalītam zemes gabalam atstāt nosaukumu “Šlampji”; 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

5. paliekošam zemes gabalam ar ēkām un būvēm mainīt un piešķirt jaunu 

nosaukumu “Tauriņi” ar platību 0,8 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas) 
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6. zemes gabalam “Tauriņi” noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

7. apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam „Šlampji” kad.Nr. 64840130013, Rucavas pagastā, Rucavas novadā; 

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

ierīcības likuma” prasībām. 

9. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

10. 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 

„Šlampji” kad.Nr. 64840130013, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

2. Nekustamā īpašuma „Šlampji” zemes robežu plāns uz 1 lp. 

 

 

1.6. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

īpašumam "Zemdegas" 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

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

40103606098, Liepājas biroja, iesniegumu (13.11.2017.Nr.2.1.5/3/387), kurā lūgts  

saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Zemdegas" 

kad.Nr.64840140037, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840140037, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma „Zemdegas" Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā zemes vienības ar kad.apzīm.64840140037, kuras kopējā 

platība ir 17,6 ha, atdalīt zemes gabalu 2,0ha platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam „Zemdegas" Rucavas 

pagastā Rucavas novadā zemes platība būs 15,6 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam „Vaidelotes", kas izveidojas pēc 

sadales, Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 2,0 ha (vai vairāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2017.gada 28.septembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.15;1.18.)  Par nekustamā īpašuma „Zemdegas" sadalīšanu, pamatojoties uz 

„Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

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

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

„IT Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) lēmumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 

02.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 

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

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

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

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

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Zemdegas" zemes vienībai ar 

kad.apz.64840140037, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.7. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 

"Jaunkļaviņas" 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

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

40103606098, Liepājas biroja, iesniegumu (09.11.2017.Nr.2.1.5/3/384), kurā lūgts  

saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunkļaviņas" 

kad.Nr.64840060003, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840060003, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma „Jaunkļaviņas" 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā zemes vienības ar kad.apzīm.64840060003, kuras 

kopējā platība ir 68,7 ha, atdalīt apmēram zemes gabalu 28,0 ha platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam „Jaunkļaviņas" Rucavas 

pagastā Rucavas novadā zemes platība būs 41,7 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam „Vaidelotes", kas izveidojas pēc 

sadales, Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 27,0 ha (vai vairāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2017.gada 27.jūlijā Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.13;1.13.)  Par nekustamā īpašuma „Jaunkļaviņas" sadalīšanu, pamatojoties uz 

„Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

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

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

„IT Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) lēmumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 

02.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 

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

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

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

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

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Jaunkļaviņas" zemes vienībai ar 

kad.apz.64840060003, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Andra Treihlera, dzīvo Klaipēdas ielā 96-55, Liepājā, iesniegumu 

(16.11.2017.Nr.2.1.8/1560), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Ječu līdumnieks /51”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 



10 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 30.novembra sēde 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) 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, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Andri Treihleru, personas kods 201169-10806, 

uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /51” no kadastra apzīmējuma 6452 

0060664,  0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.12.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Edvīna Matīsa Falkenfreda, dzīvo Dzintaru ielā 47-7, Liepājā, 

iesniegumu (16.11.2017.Nr.2.1.8/1562), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabalu “Ječu līdumnieks / 51”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) 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, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Edvīnu Matīsu Falkenfredu, personas kods 

160534-10836, uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks / 51”, no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6452 0060664, 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.decembra līdz 

2027.gada 30.novembrim.  

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 Alekseja Bogdanova, dzīvo Ganību ielā 193-16, Liepājā, iesniegumu 

(25.10.2017.Nr.2.1.8/1415), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 5/39”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 23.11.2017.(protokols Nr.13) 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, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Alekseju Bogdanovu, personas kods 240360-

10814, uz zemes gabalu “Ječi 5/39” tā paplašināšanai, no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 6452 0050134, 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.decembra līdz 

2027.gada 30.novembrim.  

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, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas 

speciāliste I.Feodosova, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Daces Virdzinieces, personas kods 

020183-10816, dzīvo „Ozoli”-3, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (28.09.2017.Nr.2.1.8/1272), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma  adresē “Ozoli”-3, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

izbeigšanu ar 31.12.2017.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2014.gada 28.augustā uz laika posmu 

līdz 2019.gada 27.augustam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.11.2017. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(23.11.2017.prot.Nr.18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

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

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

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

maksājumu aprēķinu adresē “Ozoli”-3, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads ar Daci Virdzinieci, personas kods 020183-10816, ar 2017.gada 

31.decembri. 
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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. 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas “Ozoli”- 11 īres līguma pagarināšanu 

 Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Gundara Strunga, personas kods 

150265-11901, dzīvo „Ozoli” - 11, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegums 

17.11.2017.Nr.2.1.8/1566), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Ozoli” – 11, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 5.novembrī uz laika posmu 

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

informācijas uz 01.11.2017. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

nav. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(23.11.2017.prot.Nr.18), 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, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Ozoli”- 11, Rucava,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Gundaru Strungu, personas kods 150265-

11901, uz laika posmu no 06.11.2017. līdz 06.03.2018.  

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. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Mazkatuži”- 2 īres līguma izbeigšanu Rucavas 

novada Rucavas pagastā  

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ausmas Dūnes, personas kods 110331-

11916, deklarētā adrese „Mazkatuži”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(21.11.2017.Nr.2.1.8/1575), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma  adresē “Mazkatuži”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izbeigšanu ar 

01.12.2017.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2005.gada 25.februārī uz beztermiņa laiku. 

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.11.2017. 

pašvaldībai parāds par īri nav.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(23.11.2017.prot.Nr.18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres aprēķinu adresē 

“Mazkatuži”-2,  Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Ausmu Dūni, personas 

kods 110331-11916, ar 2017.gada 30.novembri.  

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. 

 

 

2.4. Par noteikumu “Rucavas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” 

apstiprināšanu 

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

 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(23.11.2017.prot.Nr.18), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 41. panta 

2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.puntu un 73.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 

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

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

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

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības noteikumus „Rucavas novada pašvaldības 

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas 

noteikumi”. 

 

Pielikumā: Noteikumi „Rucavas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” uz 3 lp. 

 

 

2.5. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības  

komisijas sastāvu 

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

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts Otomāra Ozola, personas kods 

231066-11902, iesniegums (06.11.2017. reģ.Nr.2.1.8/1479), kurā lūgts apstiprināt 

Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvā. 

Saskaņā Rucavas novada pašvaldības nolikumu, atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem 

izveido tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisiju.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(23.11.2017.prot.Nr.18), 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

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

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:   
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Ievēlēt Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvā 

Otomāru Ozolu, personas kods 231066-11902. 

 

 

2.6. Par Rucavas novada domes Attīstības nodaļas un Būvvaldes struktūru 

aktualizēšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas nolikums ir apstiprināts 23.03.2012 ar 

Rucavas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5; 2.5.§). Nolikuma 15.punkts 

paredz Pielikumu Nr.1, kurā atspoguļota nodaļas struktūra, kura ir apstiprināta 

2011.gada 22.decembrī ar Rucavas novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr.22).  

Rucavas novada domes Būvvaldes struktūra tika apstiprināta 2013. gada 24. 

oktobrī ar Rucavas novada domes lēmumu (protokols Nr.27, 3.9.), paredzot, ka 

Rucavas novada domes Būvvaldes struktūrā ietilpst būvvaldes vadītājs, arhitekts un 

būvinspektors. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes apstiprināto amatu sarakstu Attīstības nodaļā ir 

paredzēts Attīstības nodaļas vadītājs un viens projektu koordinators, bet amatu 

sarakstā vairs nav iekļauts vides speciālists un projektu grāmatvedis un otrs projektu 

koordinators, līdz ar to būtu nepieciešams šo struktūru aktualizēt un no Attīstības 

nodaļas struktūras izņemt otru projekta koordinatoru, projektu grāmatvedi un vides 

speciālistu, turpmāk paredzot, ka Attīstības nodaļā strādā Attīstības nodaļas vadītājs 

un viens projektu koordinators.  Savukārt Teritorijas plānotāja amatu turpmāk iekļaut 

Rucavas novada būvvaldes sastāvā (struktūrā). 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(23.11.2017.prot.Nr.18), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, 

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

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

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

1. Veikt grozījumus Rucavas novada domes Attīstības nodaļas struktūrā, 

nosakot, ka Attīstības nodaļas struktūrā ietilpst Attīstības nodaļas vadītājs un 

viens projektu koordinators. 

2. Grozīt 2013. gada 24. oktobra lēmuma (protokols Nr.27, 3.9.) 2. punktu, 

izsakot to sekojošā redakcijā: “Apstiprināt Rucavas novada būvvaldes 

struktūru, kurā ietilpst Rucavas novada būvvaldes vadītājs, arhitekts, 

būvinspektors un teritorijas plānotājs.” 

3. Veikt izmaiņas atbilstoši lēmumam Rucavas novada pašvaldības amatu 

sarakstā.  

 

 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 15.11.2017. saņemti Sandras Aigares, 

personas kods 180555-10805, un Natālijas Graudužes, personas kods 261287-11924, 
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iesniegumi, 22.11.2017. saņemts Staņislavas Skudiķes, personas kods 100358-11903, 

iesniegums, 23.11.2017. saņemts Irēnas Šustas, personas kods 061267-11906, 

iesniegums, kuros lūgts apstiprināt Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvā. 

Saskaņā Rucavas novada pašvaldības nolikumu, atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem 

izveido Kultūras, sporta un izglītības komisiju.  

Ņemot vērā izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu 

(23.11.2017.prot.Nr.12), 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. Ievēlēt Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvā Sandru Aigari, 

personas kods 180555-10805. 

2. Ievēlēt Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvā Natāliju Grauduži, 

personas kods 261287-11924. 

3. Ievēlēt Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvā Staņislavu Skudiķi, 

personas kods 100358-11903. 

4. Ievēlēt Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvā Irēnu Šustu, personas 

kods 061267-11906. 

 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

izpilddirektors E.Bertrams) 

 

4.1. Par grāmatvedības programmas „GVEDIS” un dokumentu vadības sistēmas   

(lietvedības) programmas „LIETVARIS” iegādi 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 Izskata jautājumu par grāmatvedības programmas „GVEDIS” un dokumentu 

vadības sistēmas  (lietvedības ) programmas „LIETVARIS” iegādi. 

Grāmatvedības programmas GVEDIS ieviešana un uzturēšana : 

1.Sistēmu vienreizējās ieviešanas maksa, kas sevī ietver sistēmas uzstādīšanu, 

sagatavošanu darbam, GVEDIS nepieciešamo datu konvertāciju un visu iesaistīto 

lietotāju apmācības un konsultācijas,  ir sekojoša: 

 GVEDIS ( visu moduļu : budžets, ēdināšanas plānošana un produktu aprite, 

komunālais modulis u.c.)  sistēmas ieviešanas maksa 6352,50 euro. 

2.Sistēmas ikgadējās uzturēšanas ( licenču ) maksas : 

2.1. esošo sistēmu ( NINO, SOPA, PERS, DZIMTS,NOMA)  uzturēšanas maksa 

2057,00  euro ; 

2.2. GVEDIS uzturēšanas maksa 1815,00 euro 

Kopējā uzturēšanas (licenču)  maksa 3872,00 euro. 

Dokumentu vadības sistēmas (lietvedības ) programmas „LIETVARIS”  

ieviešana un uzturēšana : 

1.Ieviešanas maksa 2420 euro ; 

2.Ikgadējā uzturēšanas maksa 968,00 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. Iegādāties  grāmatvedības programmu „GVEDIS” . 

2. Iegādāties dokumentu vadības sistēmas ( lietvedības ) programmu 

„LIETVARIS”. 

 

No sēdes tepas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 

4.2. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata Viļņa Miķeļa Kūpela iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes 

kancelejā 11.10.2017., Nr.2.1.8/1343) . Saskaņā ar minimālās mēneša darba algas 

izmaiņām  ar 2018. gada 1. janvāri un saskaņā ar 2007.gada 27.septembra likuma 

„Grozījumi likumā „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta 

padomes deputāta statusu”” 15
1
 . pantu „Pabalsts pašvaldības domes ( padomes) 

priekšsēdētājam vai viņa vietniekam” un 2017. gada 29. augusta Ministru kabineta 

noteikumu Nr.511 „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra 

noteikumos Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā 

darba laika ietvaros un minimālās stunda tarifa likmes aprēķināšanu 2. punktu, lūdzu 

pārskatīt 29.12.2016. Rucavas novada domes sēdes lēmumu un piešķirt ikmēneša 

pabalstu – starpība starp manu vecuma pensiju un divām minimālajām mēneša darba 

algām ar 2018. gada 1. janvāri. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu un likuma 

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 15
1
. panta 2. 

punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.11.2017.,protokols Nr.16) 

ieteikumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

Piešķirt ikmēneša pabalstu Vilnim Miķelim Kūpelam, personas kods 301234-11908, 

starpību starp vecuma pensiju un divām minimālajām mēnešalgām  435,34 euro  ar 

2018.gada 1.janvāri.   

 

No sēdes tepas iziet deputāts R.Timbra. 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

 

4.3. Par finansējuma piešķiršanu filmas veidošanai „Papes ciems” 
(Ziņo kultūras pasākumu vadītāja S.Aigare) 

 

 Izskata tradicionālās kultūras pasākumu vadītājas S.Aigares iesniegumu 

(reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 13.11.2017.,Nr.2.1.8/1518) ar lūgumu 

rast iespēju finansēt  filmas „Papes ciems” uzņemšanu (Aizputes TV). Tradicionālās 

kultūras budžetā vēl ir neizmantoti līdzekļi 380 euro, vēl nepieciešami 380 euro. Trīs 

Māra Muitenieka un Sandras Aigares iesniegtie projekti, kuros bija iestrādāts 

finansējums šādas filmas veidošanai, dažādās Valsts kultūrkapitāla fonda 

programmās, tika noraidīti ar iebildi „nav aktuāli”. 



17 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 30.novembra sēde 

 Domes sēdē D.Ķēdže lūdz fiksēt protokolā savu priekšlikumu izstrādāt 

vienotu kārtību šādu projektu finansēšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega 

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

Piešķirt finansējumu 380,00 euro apmērā filmas „Papes ciems” uzņemšanai no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

 

4.4. Par finansējuma piešķiršanu Rucavas vidējās paaudzes deju kolektīvam 

 sieviešu tērpu izgatavošanai 

(Ziņo kultūras nama direktore S. Skudiķe) 

 

 Izskata Rucavas kultūras nama direktores Staņislavas Skudiķes iesniegumu 

(reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 23.11.2017.reģ.Nr.2.1.8/1615 ) ar 

lūgumu piešķirt finansējumu Rucavas vidējās paaudzes deju kolektīvam sieviešu 

tērpu ( svārki un veste ) izgatavošanai. Kolektīvam 2018. gada 18. martā notiks skate, 

kurā tiks vērtēts vizuālais noformējums. Nepieciešamā summa 1260,00 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu 

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

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

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

Piešķirt papildus finansējumu Rucavas kultūras namam Rucavas vidējās paaudzes 

deju kolektīva sieviešu tērpu  (svārku un veste) izgatavošanai 1260,00 euro no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

 

4.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

un speciālajā budžetā 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

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

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

var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu 

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

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

Veits, Gundega Zeme); 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. 
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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.5 “Dunikas pagasta pārvalde”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.7 “Valsts un pašvaldību 

vienotais klientu apkalpošanas centrs”. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds”. 

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

9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.12 “Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests” 

10. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.13 “Rucavas novada bāriņtiesa”. 

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.14 “Pagaidu algotie sabiedriskie 

darbi”. 

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.15 “Zemes lietu speciāliste”. 

13. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.16 “Atbalsts lauksaimniecības 

nozaru pasākumiem”. 

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

centrs”. 

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

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

Rucavā”. 

17. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.22 “Komunālā saimniecība 

Dunikā “. 

18. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.23 “Pašvaldības aģentūra” 

Dunikas ambulance””. 

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

20. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.26 “Rucavas bibliotēka”. 

21. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.27 “Sikšņu bibliotēka” 

22. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.28”Rucavas kultūras nams”. 

23. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.29 “Dunikas tautas nams”. 

24. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.32 “Tradicionālā kultūra”. 

25. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.35 “PII “Zvaniņš””. 

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

pirmskolas izglītības grupu”. 

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

28. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.39 “Nīcas mūzikas skolas 

Rucavas mācību punkts”. 

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

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

speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi”. 

31. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos 

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

32. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 
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Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr.10/B „„Grozījumi 

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

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

 

 

4.6. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)  

 

 Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams ierosināja mainīt 

“nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālists” amata vietai likmi no 0.5 uz 

1.0 likmi un noteikt mēneša darba algas likmi 996 euro, kā arī ierosina amata vietu 

“apkopēja” (Papes stāvlaukums, tika apmaksāta no speciālā budžeta - dabas resursa 

nodoklis) ar 2018. gada 1. janvāri iekļaut  Komunālas daļas  amatu sarakstā.  

Izskata Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.11.2017.,protokols Nr.16) lēmumprojektu:  

1.Amata vietai ”nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālists” mainīt likmi no 

0.5 uz 1.00 likmi un apstiprināt mēneša darba algas likmi 996 euro ar atalgojumu 

mēnesī 996 euro ar 2018. gada 1. janvāri. 

2. Amata vietu “apkopēja “ ( Papes stāvlaukums )  1.00 likmi ( laika periodā no 

01.04.-30.09.) ar mēneša darba algas likmi 430.00 euro un atalgojumu mēnesī 430,00 

euro iekļaut Komunālās daļas Rucavā amatu sarakstā ar 2018. gada 1. janvāri. 

3. Amata vietu “apkopēja “ ( Papes stāvlaukums )  0.3 likmi ( laika periodā no 01.10.-

30.03.) ar mēneša darba algas likmi 430.00 euro un atalgojumu mēnesī 129,00 euro 

iekļaut Komunālās daļas Rucavā amatu sarakstā ar 2018. gada 1. janvāri. 

4.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajiem grozījumiem. 

 Domes sēdē izpilddirektors E.Bertrams ierosinājumu amata vietai “nekustamā 

īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālists” mainīt likmi no 0.5 uz 1.0 likmi un noteikt 

mēneša darba algas likmi 996 euro atsauc. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 

24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu 

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

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

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

1. Amata vietu “apkopēja “ ( Papes stāvlaukums )  1.00 likmi ( laika periodā no 

01.04.-30.09.) ar mēneša darba algas likmi 430.00 euro un atalgojumu mēnesī 

430,00 euro iekļaut Komunālās daļas Rucavā amatu sarakstā ar 2018. gada 1. 

janvāri. 

2. Amata vietu “apkopēja “ ( Papes stāvlaukums )  0.3 likmi ( laika periodā no 

01.10.-30.03.) ar mēneša darba algas likmi 430.00 euro un atalgojumu mēnesī 

129,00 euro iekļaut Komunālās daļas Rucavā amatu sarakstā ar 2018. gada 1. 

janvāri. 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajiem 

grozījumiem. 

 

 Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts uz 8 lp. 
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4.7. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju  

nolikuma grozīšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

 Izskata jautājumu par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikuma grozīšanu attiecībā uz deputātu atlīdzības apmēru un samaksas 

kārtību.  

 Ar 2009. gada 17. jūlija Rucavas novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.4,4.&) 

apstiprināts Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 

(turpmāk tekstā – Nolikums), kas šobrīd neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, tādējādi nepieciešamas izmaiņas Nolikumā. 

 Saskaņā ar likuma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 4. panta otro daļu noteikts, ka: “(…) amatpersonām (darbiniekiem) 

mēnešalgu nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas 

paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo aizpagājušā gada mēneša 

vidējās darba samaksas apmēram, kas noapļots pilnos euro, piemērojot attiecīgo 

koeficentu”. 

 Savukārt Nolikumā ir noteikts, ka amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu 

nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā 

publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās 

darba samaksas apmēram. 

 Pamatojoties uz minēto, Nolikumā ir nepieciešams labot 6.1., 6.2. punktus, 

aizstājot tajos vārdu “iepriekšējā” ar vārdu “aizpagājušā”, kā arī papildināt Nolikuma 

14.punktu, nosakot darba stundas likmi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.11.2017.,protokols Nr.16 ) 

ieteikumu 

 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 12.punktu, likuma Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu, 

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

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

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

Izdarīt grozījumus Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumā: 

1. Aizstāt Nolikuma 6.1. un 6.2.punktā vārdu “iepriekšējā” ar vārdu 

“aizpagājušā”. 

2. Izteikt Nolikuma 14.punktu šādā redakcijā:  

“14. Domes deputātiem par nostrādātajām stundām ar domes lēmumu vai 

priekšsēdētāja rīkojumu izveidotajās komisijās un darba grupās apmaksāto 

stundu skaits tiek noteikts atbilstoši faktiskajam sēdes laikam, kas tiek fiksēts 

komisiju un darba grupu protokolos, nosakot darba stundas likmi atbilstoši 

Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī 

sabiedriskajā sektorā strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmēram. Deputātiem komisiju un darba grupu darba laika uzskaiti 

veic pašvaldības administrācijas darbinieks. Par katru mēnesi tiek iesniegta 

darba stundu uzskaites tabula domes priekšsēdētājam apstiprināšanai. Domes 

deputātiem apmaksāto stundu skaits par piedalīšanos komisijās, darba grupu 

sēdēs un pārējo deputātu pienākumu pildīšanai tiek noteikts līdz 25 stundām 

mēnesī.” 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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4.8. Par Ziemassvētku paciņām 

(Ziņo Sociālo un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja G.Zeme ) 

 

Izskata Sociālā dienesta vadītājas Guntras Vindigas iesniegumu ( reģistrēts 

Rucavas novada domes kancelejā 23.11.2017.,Nr.2.1.8/1604) ar ierosinājumu piešķirt 

līdzekļus no Sociālā dienesta budžeta Ziemassvētku paciņu iegādei Rucavas novadā 

dzīvesvietu deklarējušajiem vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām ar 

invaliditāti, represētām personām, Černobiļas avārijas seku likvidatoriem, ārpus 

ģimenes aprūpē esošiem bērniem, ilgstošas aprūpes institūcijā ievietotām personām, 

personām, kurām ir noslēgts līgums par pakalpojumu “ Aprūpe mājās”. Ziemassvētku 

paciņas vērtība līdz 4,27 euro vienai personai (150 personas), kopā 640,50 euro. 

Līdzekļi Ziemassvētku paciņām tika ieplānoti 2017. gada budžetā.  

Domes sēdē G.Zeme izsaka priekšlikumu papildināt ar vēl vienu kategoriju: 

bērni līdz 14 gadu vecumam, kuri deklarēti Rucavas novadā un nemācās Rucavas 

novada mācību iestādēs. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu 

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

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

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

Novirzīt līdzekļus no Sociālā dienesta budžeta Ziemassvētku paciņu iegādei Rucavas 

novadā dzīvesvietu deklarējušajiem vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām ar 

invaliditāti, represētām personām, Černobiļas avārijas seku likvidatoriem, ārpus 

ģimenes aprūpē esošiem bērniem, ilgstošas aprūpes institūcijā ievietotām personām, 

personām, kurām ir noslēgts līgums par pakalpojumu “Aprūpe mājās”, bērniem līdz 

14 gadu vecumam, kuri deklarēti Rucavas novadā un nemācās Rucavas novada 

mācību iestādēs. 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

 

4.9. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Grozījumi 

Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā”” 

apstiprināšana 
(Ziņo Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G. Zeme) 

 

 Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. 

marta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem Rucavas novada”. 

 Ņemot vērā Sociālo un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas  

(23.11.2017.,protokols Nr.14) un Finanšu pastāvīgās komitejas (24.11.2017.,protokols 

Nr.16) ieteikumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošos 

noteikumus Nr.2/2017 ”Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 

27. marta  saistošajos noteikumus Nr.4 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem Rucavas novadā’”. 
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2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai.  

 

 4.10. Par nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” novērtējumu 

(Ziņo A.Bārdulis)  

 

23.03.2017.domes sēdē tika nolemts uzdot izpilddirektoram G.Ratniekam 

organizēt nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

novērtējuma veikšanu.  

SIA “Latio” pēc Rucavas novada domes pasūtījuma veikusi nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr.64840040270, kas reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.100000536596, novērtēšanu. Vērtējamais objekts atrodas Rucavas 

novadā, Rucavas pagastā, “Vējdzirnavas” un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 

0.1579 ha un uz tās esošās apbūves: nefunkcionējušas vējdzirnavas (kadastra 

apzīmējums 64840040270001). Novērtēšanas mērķis – minētā īpašuma tirgus vērtība 

īpašuma atsavināšanai. Nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, 2017. gada 19. maijā aprēķinātā tirgus vērtība ir EUR 730 (septiņi 

simti trīsdesmit euro). 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(23.11.2017.,protokols Nr.18 ) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 

24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu 

ieteikumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Rucavas novada pašvaldībai piederošo īpašumu 

“Vējdzirnavas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Uzdot juristam G.Šķuberam sagatavot mutiskas izsoles dokumentu 

projektus īpašuma atsavināšanai. 

 

 

4.11. Par 2017. gada 26. janvāra Rucavas novada domes lēmumu (prot. Nr.2, 

3.5.p) atcelšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

2017. gada 26. janvārī Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.2, 3.5.p) 

Par dalību projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

(grants ceļu būvniecība un pārbūve):  

1. Piedalīties projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

par kopējo summu 711 111 EUR, no tiem ES finansējums 639 999,90 EUR, 

pašvaldības finansējums 71 111,10 EUR. 

2. Apstiprināt vērtēšanas kritēriju “Ceļa nozīmība uzņēmējdarbības un tās 

konkurētspējas veicināšanā, primāri lauksaimniecības nozarē”. 

3. Apstiprināt prioritāri pārbūvējamos piecus ceļa posmus. 

Nr. 

p.k. ceļš ceļa posms 

posma 

garums 

kopējās 

izmaksas 

ES 

finansējums 

1 Centrs-

Žāgupji Muižas kalns- Ceplis 2,35 214300 192870 

2 Pavasari 

Laipnieki 

Zeltkalni-Bidiņi (Pagrabs-

Bidiņi) 0,93 84816 76334,4 
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3 Šuķene 

Lankuti Šuķene-Meža ceļš 3,21 290965 261868,5 

4 Stroļi 

Mežkalni 

Pirkuļi - Zirnāja (Pirkuļi-

Jaura kalns posma daļa) 1,33 121030 108927 

 KOPĀ 7,82 711111 639999,9 

5 Šuķene 

Lankuti Meža ceļš-Mežnoras 2,46 224138 201724,2 

     10,28 935249 841724,1 

 

2015. gada 18. augusta Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 475 „Valsts un 

Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 

8.punkts un 18.8.apakšpunkts paredz, ka projektā ietvertos objektus (pašvaldības 

grants ceļus) nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktiem un ar domes lēmumu 

apstiprinātiem atlases kritērijiem. 

Izskatot Lauku atbalsta dienesta (LAD) 2015. gada 8. septembrī izsludinātā 

projektu iesniegumu konkursa Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” prasības, Attīstības 

nodaļa ir konstatējusi, ka 2017. gada 26. janvāra Rucavas novada dome lēmums (prot. 

Nr.2, 3.5.p) neatbilst MK noteikumu Nr. 475 8. un 18.8. punktu prasībām un ir 

atceļams, jo nav skaidri izsekojama atlases kritēriju metodoloģija un punktu 

piešķiršanas sistēma.  

23.11.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas sēdē D.Ķēdže 

norāda, ka Rucavas novada domes deputāti D.Ķēdže un A.Bārdulis vairākkārtēji 

vērsuši uzmanību uz nepilnībām pieņemtā lēmuma sakarā šī sasaukuma deputātiem 

un atbildīgajiem administrācijas darbiniekiem, uz ko saņemta noraidoša attieksme ar 

pamatojumu, kas viss ir atbilstoši noteiktajām prasībām. Darbs, lai novērstu 

iespējamo draudu neiegūt finansējumu, tika uzsākts novēloti. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas  

(23.11.2017.,protokols Nr.18) un  Finanšu pastāvīgās komitejas ( 

24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu  un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

83. un 84. pantu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atcelt 2017. gada 26. janvāra Rucavas novada domes lēmumu (prot. Nr.2, 

3.5.p) ”Par dalību projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” (grants ceļu būvniecība un pārbūve)”. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 4.12. Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” un grants ceļu atlases kritēriju 

apstiprināšanu 

( ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte ) 

 

 Lauku atbalsta dienests (LAD) 2015. gada 8. septembrī izsludināja projektu 

iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
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(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas 

publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu 

uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.  

Projektu iesniegumu pieņemšana sākas 2015. gada 15. oktobrī un noslēdzas 

2019. gada 1. decembrī, ar Rucavas novada domei pieejamo publisko finansējumu 

639999,90 EUR. 

Saskaņā ar 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 475 

„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” 8. un 18.8. punktu, ir izstrādāti jauni grants ceļu atlases 

kritēriji, lai izpildītu Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” prasības. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(23.11.2017.,protokols Nr.18 ) un un  Finanšu pastāvīgās komitejas ( 

24.11.2017.,protokols Nr.16) ieteikumu  un Ministru kabineta noteikumu Nr. 475 18.3 

un 18.8 punktus 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Piedalīties projektā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” ar kopējo summu 711111,00 EUR, no kuras ES pieejamais 

publiskais finansējums 90% jeb 639999,90 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

10% jeb 71111,10 EUR. Projekta līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

2. Apstiprināt šādus būvējamo vai pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu atlases 

kritērijus: 

2.1.Ceļam pieguļošajā teritorijā atrodas lauksaimniecības uzņēmumu 

(produkcijas ražošanas un/vai pārstrādes) objekts 

2.2.Grants ceļa būvniecība vai pārbūve tiek īstenota kopā ar pievadceļu, 

kurš atbilst LAP 2014-2020 pasākumam „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” 

2.3.Ceļam pieguļošajā teritorijā atrodas nelauksaimniecības uzņēmums vai 

saimnieciskās darbības veicējs 

2.4.Grants ceļa būvniecība vai pārbūve ir sabiedriskajā apspriešanā 

izvirzīts priekšlikums 

2.5.Pašvaldības autoceļš ir nozīmīgs pasākuma mērķa – apdzīvotības 

saglabāšana, sasniegšanai 

2.6.Līdzvērtīgu punktu skaita gadījumā punkti tiek piešķirti atkarībā no 

grants ceļa tehniskā stāvokļa (defektu akti) 

3. Informēt pašvaldības iedzīvotājus par apstiprinātajiem atlases kritērijiem un 

rīkot objektu apspriešanu ar vietējiem uzņēmējiem, saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumu Nr.475 7.3. punktu.  

4. Ievērot apstiprinātos kritērijus projekta izstrādes laikā. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 
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Rucavas novada domes 2017.gada 30.novembra sēde 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J. Veits sniedz informāciju par budžeta sagatavošanas 

procesu, par Papes ostas koncepcijas izstrādes gaitu, informē, ka, sākot ar 2018. gada 

25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par fizisko personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi u.c. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 15.35 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         07.12.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

07.12.2017. 
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 IZRAK

STS 

 

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 30.novembrī       Nr.18 

2.4. Par noteikumu “Rucavas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” 

apstiprināšanu 

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

 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(23.11.2017.prot.Nr.18), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 41. panta 

2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.puntu un 73.panta 

pirmās daļas 4.punktu, 

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

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

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

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības noteikumus „Rucavas novada pašvaldības 

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas 

noteikumi”. 

 

Pielikumā: Noteikumi „Rucavas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” uz 3 lp. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                         Jānis 

Veits          

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre

 S.Zuļ

ģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 8.decembrī 
 

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

