
 
 

     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.janvārī        Nr.2 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Viktors Čamans, Andis Rolis, Guntis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Gundega Zeme 

Nepiedalās: deputāte Līga Stendze (slimības dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs, finanšu analītiķe Ināra Reine, nekustamā 

īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze Feodosova, zemes lietu speciāliste 

Dzintra Bļinova, juriste Baiba Millere, teritorijas plānotātāja Sanita Urtāne, Dunikas 

pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vidējais, projektu koordinators Vitālijs Baškis. 

 

Piedalās: Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un priekšsēža 

padomniece Olga Kokāne 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv


 
 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste 

Dz.Bļinova) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.20. Par nekustamā īpašuma „Mežmalas” sadalīšanu 

1.21. Par nekustamā īpašuma „Barbani” sadalīšanu 

1.22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Priede 96/155” 

1.23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķēdži” 

1.24. Par nekustamā īpašuma „Klimbji” sadalīšanu 

1.25. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā 

“Dižklievēni”, Dunikas pagastā 

1.26. Par darba uzdevuma precizēšanu  

1.27. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.28. Par detālplānojuma „Ezermaļi” projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciāliste I.Feodosova) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

2.3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

2.4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

2.5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

2.6. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

2.7. Par dzīvokļa Nr.5 mājā “Ozoli”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

 

 



 
 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

Ratkevičs projektu koordinators V.Baškis) 

 

3.1. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  “Pogaļas”, Rucavas pag., Rucavas 

novada zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

3.2. Par dalību projekta "Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas 

uzlikšana" 

3.3. Par dalību projektā „Hibrīdlaternu uzstādīšana Rucavas novadā” 

3.4. Par dalību projektā „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” 

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

(grants ceļu būvniecība un pārbūve) 

3.6. Par sociālā pedagoga amata vietas izveidi 

3.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2017.gada 

26.janvāra Rucavas novada domes sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

2.8. Par izglītības programmu Rucavas novada skolās 

(Ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs) 

2.9. Par darba grupas izveidi 

3.7.1. Par izmaiņām amatu vietu likmēs 

(ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J. Veits un finanšu analītiķe I. Reine ) 

3.8. Pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 

pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un 

atsavināšanas procesa turpināšanu 

 (ziņo Rucavas novada domes juriste B. Millere) 

Tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Andri Jaunsleini 

 

Deputāts G.Rolis izsaka priekšlikumu balsot par katru papildus darba kārtībā 

iekļaujamo jautājumu atsevišķi. 

 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 2 (Irēna Šusta, Guntis Rolis); 

ATTURAS – 1 (Romārs Timbra), NOLEMJ: 

Iekļaut 2017.gada 26.janvāra Rucavas novada domes sēdes darba kārtībā: 

3.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

3.7.1. Par izmaiņām amatu vietu likmēs 

3.7.2. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā 

 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Iekļaut 2017.gada 26.janvāra Rucavas novada domes sēdes darba kārtībā: 

2.8. Par izglītības programmu Rucavas novada skolās 

(Ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs) 



 
 

Sēdes telpā ienāk deputāte L.Trumpika. 

 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

Iekļaut 2017.gada 26.janvāra Rucavas novada domes sēdes darba kārtībā: 

2.9. Par darba grupas izveidi 

 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

Iekļaut 2017.gada 26.janvāra Rucavas novada domes sēdes darba kārtībā: 

3.8. Pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa MERCEDES 

BENZ 0404 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par 

nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(ziņo Rucavas novada domes juriste B. Millere) 

 

No sēdes telpas iziet deputāte L.Trumpika. 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste 

Dz.Bļinova) 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 1.1. līdz 1.16. 

jautājumam. 

 

1.1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Katrīnas Lībeķes, dzīvo “Zaļkalni”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2260), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Zaļkalni”  3,5ha platībā, kad.Nr.64840070085, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Katrīnu Lībeķi, personas kods 010837-

11910, uz zemes gabalu “Zaļkalni”  kad.Nr. 64840070085  3,5 ha platībā, 

Rucavas  pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 31.janvārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 



 
 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Ēvalda Fugaļa, dzīvo “Stroļi”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(29.12.2016.Nr.2.1.8/2245), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Jaunie Stroļi”  1,2ha platībā, kad.Nr.64840090093, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Ēvaldu Fugali, personas kods 030257-

11903, uz zemes gabalu “Jaunie Stroļi”  kad.Nr. 64840130054  1,2 ha platībā, 

Rucavas  pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 31.janvārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jāņa Ķūša, dzīvo “Purenes”-12, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(30.12.2016.Nr.2.1.8/2275), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Rūtas” 0,7ha platībā, kad.Nr.64840090093, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  



 
 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Jāni Ķūsi, personas kods 240667-11910, uz 

zemes gabalu “Rūtas”  kad.Nr. 64840090093  0,7 ha platībā, Rucavas  

pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 31.janvārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Romāra Timbras, dzīvo “Kalnieši”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(06.01.2017.Nr.2.1.8/96), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabaliem “Draviņas” kad.Nr.64840140094, 6,1ha platībā, “Sildegas” 

kad.Nr.64840170202 1,5ha platībā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāts Romārs Timbra. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Romāru Timbru, personas kods 231270-

11906, uz zemes gabaliem “Draviņas”  kad.Nr. 64840140094  6,1 ha platībā, 

“Sildegas” kad.Nr.64840170202 1,5ha platībā, Rucavas  pagastā, Rucavas 

novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 31.janvārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

5. 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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Aināra Fugaļa, dzīvo “Apses”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(18.01.2017.Nr.2.1.8/255), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Apses” kad.Nr.64840140022, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Aināru Fugali, personas kods 121278-

11926, uz zemes gabalu “Apses”  kad.Nr. 64840140022  0,5893 ha platībā, 

Rucavas  pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 31.janvārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

5. 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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Aleksandras Maksakovas, dzīvo “Liedagi”-13, Rucava, Rucavas 

pagastā, iesniegumu (29.12.2016.Nr.2.1.8/2259), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Aleksandru Maksakovu, personas kods 

090867-11912, uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0280 ha platībā no 

kad.Nr.64840080601 Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 



 
 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Gunāra Aņus, dzīvo “Purenes”-11, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (09.01.2017.Nr.2.1.8/130), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Aleksandru Maksakovu, personas kods 

090867-11912, uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0216 ha platībā no 

kad.Nr.64840080601 Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Staņislavas Skudiķes, dzīvo “Kalves”-24, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (28.12.2016.Nr.2.1.8/2243), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Staņislavu Skudiķi, personas kods 100358-

11903, uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0210 ha platībā no 

kad.Nr.64840080601 Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

5. 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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Sandras Mangales, dzīvo “Kalves”-19, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (28.12.2016.Nr.2.1.8/2244), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Sandru Mangali, personas kods 260463-

11900, uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0420 ha platībā no 

kad.Nr.64840080601 Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

5. 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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Brigitas Ķūses, dzīvo “Purenes”-12, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (27.12.2016.Nr.2.1.8/2226), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  



 
 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Brigitu Ķūsi, personas kods 291061-11905, 

uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0480 ha platībā no kad.Nr.64840080601 

Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Dzidras Prīlapas, dzīvo “Māja Nr.7”-11, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (04.01.2017.Nr.2.1.8/52), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un Pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Dzidru Prīlapu, personas kods 290339-

11900, uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,021 ha platībā no 

kad.Nr.64840080601 Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Antras Zīvertes, dzīvo “Kalves”-6, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (04.01.2017.Nr.2.1.8/53), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 



 
 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Antru Zīverti, personas kods 130269-11906, 

uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0180 ha platībā no kad.Nr.64840080601 

Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Ausmas Kleinas, dzīvo “Liedagi”-10, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (04.01.2016.Nr.2.1.8/54), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Ausmu Kleinu, personas kods 021141-

11905, uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0720 ha platībā no 

kad.Nr.64840080601 Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

 

 

 



 
 

1.14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Ausmas Štēras, dzīvo “Māja Nr.7”-7, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (10.01.2017.Nr.2.1.8/207), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Ausmu Štēru, personas kods 100537-11907, 

uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0276 ha platībā no kad.Nr.64840080601 

Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Zitvara Eglīša, dzīvo “Māja Nr.7”-14, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (11.01.2017.Nr.2.1.8/212), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Zitvaru Eglīti, personas kods 060766-11906, 

uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0324 ha platībā no kad.Nr.64840080601 

Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 



 
 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Almas Eglītes, dzīvo “Māja Nr.7”-10, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (11.01.2017.Nr.2.1.8/213), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Almu Eglīti, personas kods 071140-11915, 

uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0322 ha platībā no kad.Nr.64840080601 

Rucava 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.februāra līdz 

2027.gada 31.janvārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 1.17. līdz 1.19. 

jautājumam 

 

1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Laura Diedišķa, dzīvo “Purviņi”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(20.12.2016.Nr.2.1.8/2197), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

zem piederošas garāžas Nr.8, kas atrodas uz zemes gabala “Ķāķišķes garāžas” 

kad.Nr.64840040275, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  



 
 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Lauri Diedišķi, personas kods 180679-11905, 

uz zemes gabala “Ķāķišķes garāžas”  kad.Nr. 64840040275, daļu 0,0081 ha 

platībā, garāžas Nr.8 uzturēšanai, Rucavas 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.februāra līdz 

2026.gada 31.janvārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Ligitas Šīmanes, dzīvo “Kalnviesturi”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(11.01.2017.Nr.2.1.8/215), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

zem piederošām garāžām Nr.1, Nr.7, kas atrodas uz zemes gabala “Ķāķišķes garāžas” 

kad.Nr.64840040275, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Ligitu Šīmani, personas kods 111066-11904, 

uz zemes gabala “Ķāķišķes garāžas”  kad.Nr. 64840040275, daļu 0,0162 ha 

platībā, garāžu Nr.1;Nr.7 uzturēšanai, Rucavas 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.februāra līdz 

2026.gada 31.janvārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Aivara Brakša, dzīvo “Liedagi”-3, Rucava, iesniegumu 

(22.11.2016.Nr.2.1.8/1886), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

zem piederošās kūts Nr.11, kas atrodas uz zemes gabala “Virgu stallīši”, Rucavas 

pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 



 
 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Aivaru Brakši, personas kods 090454-11905, 

uz zemes gabala “Virgu stallīši”  kad.Nr. 64840080466, daļu 0,01 ha platībā, 

kūts Nr.11 (ēka Nr.2) uzturēšanai, Rucavas 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.februāra līdz 

2026.gada 31.janvārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte L.Trumpika. 

 

 

1.20. Par nekustamā īpašuma „Mežmalas” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Jāņa Ķēdžes, dzīvo “Bunkas”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegumu (29.12.2016.Nr.2.1.8/2261), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Mežmalas” kad.Nr.64840170014. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts 

atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840170014, Rucavas pagastā, 

piešķirt jaunu nosaukumu “Balles”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu 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 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. atļaut Jānim Ķēdžem, personas kods 250591-11946, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Mežmalas” kad.Nr.64840170014, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64840170014, platība 3,24 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840170014, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Balles”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840170014 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840190014 atstāt 

nosaukumu “Mežmalas”; 



 
 

6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840190014 noteikt zemes lietošanas 

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

NĪLM kods 0101. 

7. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

8. 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 „Mežmalas”, Rucavas pagastā zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

1.21. Par nekustamā īpašuma „Barbani” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata SIA “Wald:Energie Nr.3”, Reģ.Nr.42103067926, Palmu iela 5-1, 

Liepāja, iesniegumu (13.01.2017.Nr.2.1.8/222), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu “Barbani” kad.Nr.64840180018. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. 

Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840180019, Rucavas 

pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu “Robežbarbani”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu 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 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. atļaut SIA “Wald:Energie Nr.3”, Reģ.Nr.42103067926, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Barbani” kad.Nr.64840180018, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64840180019, platība 37,38 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840180019, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Robežbarbani”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840180019 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa- NĪLM kods 

0501. 

5. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840180018 atstāt 

nosaukumu “Barbani”; 

6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840180018 noteikt zemes lietošanas 

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

NĪLM kods 0101. 

7. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

8. 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 „Barbani”, Rucavas pagastā zemes robežu plāns uz 2 lp. 



 
 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 1.22. līdz 1.23. 

jautājumam 

 

1.22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam 

„Priede 96/155” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Māra Zīdera, dzīvo Klaipēdas ielā 126-24, Liepājā, iesniegumu 

(11.01.2017.Nr.2.1.8/219), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam īpašumam 

„Priede 96/155” kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt pievienota politiski 

represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.un 

33.punktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. samazināt Mārim Zīderam, personas kods 020339-10836, nekustamā īpašuma „Priede 

96/155” zemes nodokli par 50% 2017.gadā. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Ķēdži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Marijas Annas Virbules, dzīvo Aizputē Austrumu ielā -17, iesniegumu 

(17.01.2017.Nr.2.1.8/253), kurā lūgts nekustamā īpašuma zemes nodokļa 

samazinājums īpašumam „Ķēdži” kad.Nr. 64840140064, kā politiski represētai 

personai. Iesniegumam pievienots politiski represētās personas apliecības numurs. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 

20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu 

piemērošanas kārtība" 32;33.punktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. samazināt Marijai Annai Virbulei, personas kods 210631-11916, nekustamā 

īpašuma „Ķēdži” kad.Nr. 64840140064 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 50% 2017.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 



 
 

1.24. Par nekustamā īpašuma „Klimbji” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jāņa Līparta, dzīvo “Klimbji” Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

iesniegumu (17.01.2017.Nr.2.1.8./247), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 

„Klimbji” kad.Nr.64840150039, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840150039, kuras kopējā platība ir 14,6ha, šādi: 1) atdalīt zemes gabalu Nr.1 

apmēram 5,0ha patībā un piešķirt nosaukumu “Nidas Klimbji”, 2) atdalīt zemes 

gabalu Nr.2 apmēram 5,0ha platībā un piešķirt nosaukumu “Dižklimbji”, 3) 

paliekošajam zemes gabalam Nr.3 apmēram 4,6ha platībā atstāt nosaukumu 

“Klimbji”. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Klimbji” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 64840150032, 64840150014 un pievienot jaunizveidotajam īpašumam 

“Dižklimbji”. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840160028 un 

pievienot jaunizveidotajam īpašumam “Nidas Klimbji.  

„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 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu 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 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. atļaut Jānim Līpartam, personas kods 200736-11936, sadalīt nekustamā īpašuma 

„Klimbji” kad.Nr.64840150039, zemes vienību ar kad.apzīm. 64840150039, kuras 

kopējā platība ir 14,6 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840150039 zemes gabalu Nr.1 5,0 ha 

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

3. atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Nidas Klimbji”; 

4. atdalāmajam zemes gabalam „Nidas Klimbji” noteikt zemes lietošanas mērķi—

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101; 

5. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840150039 zemes gabalu Nr.2 5,0 ha 

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

6. atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Dižklimbji”; 

7. atdalāmajam zemes gabalam „Dižklimbji” noteikt zemes lietošanas mērķi—zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

8. paliekošam zemes gabalam Nr.3 ar nosaukumu “Klimbji” ar platību 4,6 ha (vairāk 

vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 



 
 

9. apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam „Klimbji” kad.Nr. 64840150039 Rucavas pagastā, Rucavas novadā; 

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

ierīcības likuma” prasībām. 

11. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Klimbji” kad.Nr.64840150039 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 64840150032, platība 3,94ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), 64840150014 platība 11,2ha (vairāk 

vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un pievienot 

jaunizveidotajam īpašumam “Dižklimbji”. 

12. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Klimbji” kad.Nr.64840150039 zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 64840160028, platība 9,6ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un pievienot jaunizveidotajam īpašumam 

“Nidas Klimbji”. 

13. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

14. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

14. 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 

„Klimbji” kad.Nr. 64840150039 Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

2. Nekustamā īpašuma „Klimbji”, Rucavas pagastā zemes robežu plāns uz 3 lp. 

 

1.25. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

īpašumā  “Dižklievēni”, Dunikas pagastā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

              Izskata SIA “Grauds A.B.”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103028789, 

juridiskā adrese „Gelži”, Medzes pagasts Grobiņas novads, iesniegumu 

(13.01.2017.Nr.2.1.8/223), kurā lūgts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē „Dižklievēni”, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Iesniegumam pievienoti dokumenti atbilstoši MK noteikumu Nr.696 “Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 27.3.punktu (Derīgo izrakteņu ieguves limits ar pielikumu, 

2017.gada 10.janvārī Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 

izsniegtie Tehniskie noteikumi Nr. LI17TN0003, atradnes pase ar pielikumu. 

Saskaņā ar 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”), īpašums atrodas 

nemeliorētā lauku zemju teritorijā, kur atļauta derīgo izrakteņu ieguve. 

              Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 06.09.2011. MK 

noteikumiem Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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



 
 

1. izsniegt SIA “Grauds A.B.”, vienotais reģistrācijas Nr.42103028789, bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē 

“Dižklievēni” īpašumā “Dižklievēni” kad.64520020021, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.26. Par darba uzdevuma precizēšanu  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

LR Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” ir zaudējuši likumisko spēku. Šie noteikumi noteica 

zemes ierīcības projekta saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību un prasības projektu 

noformēšanai iesniegšanai pašvaldībā.  

Nekustamam īpašumam “Aškapji” kad.Nr.64520100091 darba uzdevums 

īpašuma sadalei apstiprināts ar 2014.gada 24.aprīļa domes lēmumu 2.18. (prot.Nr.10). 

Stājoties spēkā jauniem MK 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, nepieciešams izsniegt jaunu darba uzdevumu, ievērojot 

jauno noformēšanas un saskaņošanas kārtību. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 02.08.2016. 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. anulēt ar 2014.gada 24.aprīļa domes lēmumu  (prot.Nr.10, 2.18.) apstiprināto 

zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamajam īpašumam 

“Aškapji” kad.Nr.64520100091, Dunikas pagastā. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamajam 

īpašumam “Aškapji” kad.Nr.64520100091, Dunikas pagastā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

„Aškapji” kad.Nr. 64520100091 Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

 

 

1.27. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Aivo Eidiņa, dzīvo Dzelzceļnieku ielā 5-7, Liepājā, iesniegumu 

(17.01.2017.Nr.2.1.8/249), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz “Zvejniecības 

likuma” 7. panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par 



 
 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 

7.9.1. daļu 3.3 punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 

52 gabali un personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Aivo 

Eidiņam, personas kods 220368-10871. 

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

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

ielā 4. 

 

No sēdes telpas iziet deputāti A.Rolis, R.Timbra. 

 

1.28. Par detālplānojuma „Ezermaļi” projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits, teritorijas plānotāja S.Urtāne) 

 

2014. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 10, 2.15. p.) Rucavas novada dome nolēma par 

detālplānojuma “Ezermaļi” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu, 

pamatojoties uz nekustamā īpašuma “Ezermaļi” īpašnieces Santas Valdmanes 

iesniegumu (19.03.2014. Nr.3-14/458). 

2016. gada. 21. septembrī (prot. Nr. 17, 1.17. p.) Rucavas novada dome nolēma 

par detālplānojuma “Ezermaļi” darba uzdevuma termiņa pagarinājumu pamatojoties 

uz SIA “Projekts3i” reģ. Nr. 40103373734 iesniegumu (08.02.2016. Nr. 2.1.5/3/57), 

kurā lūgts pagarināt darba uzdevuma termiņu. 

2016. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 19, 1.14.p.) Rucavas novada dome tika nolemts 

par detālplānojuma “Ezermaļi” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai pamatojoties uz detālplānojuma izstrādātājas, arhitektes Ilmas 

Valdmanes iesniegumu (16.09.2016. Nr. 2.1.8/1396). 2016. gada 13. oktobrī, Rucavas 

novada teritorijas plānotāja Sanitas Urtānes sagatavots atzinums par detālplānojuma 

“Ezermaļi” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai.  

Saņemot institūciju atzinumus un tos apskatot publiskās apspriedes sanāksmē, 

detālplānojuma izstrādātāja Ilma Valdmane un Rucavas novada teritorijas plānotāja 

Sanita Urtāne nolēma par detālplānojuma “Ezermaļi” 1. redakcijas pilnveidošanu. 

Pamatojoties uz to  2016. gada 29. decembra Rucavas novada domes nolēma (prot. 

Nr. 22, punkts 1.306.) nodot detālplānojuma “Ezermaļi” 1. redakciju pilnveidošanai 

un precizēšanai saskaņā ar ierosinājumiem un iebildumiem, kas tika konstatēti 

publiskās apspriešanas sanāksmes laikā. 2016. gada 30. novembrī Rucavas novada 

teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes sagatavots atzinums par detālplānojuma 

“Ezemaļi” publiskās apspriešanas rezultātiem un detālplānojuma 1. redakcijas 

nodošanu pilnveidošanai. 

2017.gada 19. janvārī Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

patstāvīgā komitejā izskatīja nekustamā īpašuma „Ezermaļi”  (kadastra nr. 6484 001 

0013) ar kopējo platība 16,8 ha, Rucavas pagastā, Rucavas  novadā detālplānojuma 

izstrādātājas, arhitektes Ilmas Valdmanes iesniegto detālplānojuma “Ezermaļi” 

pilnveidotās redakcijas projektu. Sagatavots Rucavas novada teritorijas plānotājas 



 
 

Sanitas Urtānes atzinums par detālplānojuma “Ezermaļi” projekta pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.01.2017.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 107., 108., 109.1 punktiem, ņemot vērā 

Rucavas novada teritorijas plānotājas – detālplānojuma izstrādes vadītājas Sanitas 

Urtānes atzinumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET 

– nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nodot detālplānojuma „Ezermaļi” projektu publiskai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai; 

2. noteikt apspriešanas termiņu ne mazāku kā 3 nedēļas no lēmuma publicēšana 

laikrakstā “Kursas Laiks” vai Rucavas novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis” un www.rucava.lv; 

3. nodrošināt detālplānojuma projekta materiālu pieejamību Rucavas novada 

domē un www.rucava.lv 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits, nekustamo īpašumu tiesiskās 

reģistrācijas speciāliste I.Feodosova) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Dzidras Hertas Strautas, personas 

kods 121137-11908, dzīvo „Strautnieki”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (23.12.2016.Nr.2.1.8/2223), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma  adresē “Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā pārtraukšanu, 

jo tur vairs nedzīvo. 

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 1.decembrī uz nenoteiktu 

laiku.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) ieteikumu, 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 – 7 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

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

“Matīsi”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Dzidru Hertu Strautu, 

personas kods 12113711908, ar 2017.gada 31.janvāri. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

http://www.rucava.lv/
http://www.rucava.lv/


 
 

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

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

ielā 4. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas  

priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Annas Liebus, personas kods 

021156-11901, dzīvo „Tīrumi” - 10, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

29.12.2016.Nr.2.1.8/2248), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Tīrumi” – 10, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004.gada 12.novembrī, pagarināts 

2016.gada 27.oktobrī uz laika posmu līdz 2017.gada 20.janvārim. Pēc Rucavas 

novada domes grāmatvedības sniegtās informācijas uz 31.12.2016. pašvaldībai parāds 

par īri ir EUR 795.64. Ar īrnieku 2015.gada 7.maijā noslēgta vienošanās par īres 

parāda summas EUR 794.09 nomaksu pa daļām līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

Iesniedzēja iesniegumā norādījusi, ka sākot ar janvāra mēnesi parādu maksās 15.00 

EUR mēnesī, kā arī veiks ikmēneša maksājumus par īri, kas mēnesī ir 4.15 EUR. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Tīrumi”- 10, Ķāķišķe,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Annu Liebus, personas kods 021156-

11901, uz laika posmu no 21.01.2017. līdz 20.06.2017.  

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. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Līnas Kalnenieces, personas kods 

010132-11902, deklarētā adrese „Sudmaļi”, Ķāķišķe, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, iesniegums (13.01.2017.Nr.2.1.8/219), kurā lūgts izīrēt dzīvojamo platību 

mājā „Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas minētai personai ir 

nepieciešama aprūpe, ko pašvaldība var nodrošināt piešķirot dzīves vietu mājā 

„Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 



 
 

15.panta 7.punktu un 9.punktu. 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.pantu, 

19.pantu, 24.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Uzņemt dzīvokļu rindā Līnu Kalnenieci, personas kods 010132-11902. 

2. Piešķirt dzīvojamo platību Līnai Kalneniecei, personas kods 010132-11902, 

mājā „Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 01.02.2017. un noslēgt 

īres līgumu uz laika posmu līdz 31.01.2022. 

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. 

 

 

2.4. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ausmas Annas Dūnes, personas 

kods 110331-11916, deklarētā adrese „Mazkatuži”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (13.01.2017.Nr.2.1.8/220), kurā lūgts izīrēt dzīvojamo platību mājā 

„Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas minētai personai ir 

nepieciešama aprūpe, ko pašvaldība var nodrošināt piešķirot dzīves vietu mājā 

„Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 7.punktu un 9.punktu. 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.pantu, 

19.pantu, 24.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Uzņemt dzīvokļu rindā Ausmu Annu Dūni, personas kods 110331-11916. 

2. Piešķirt dzīvojamo platību Ausmai Annai Dūnei, personas kods 110331-

11916, mājā „Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 01.02.2017. un 

noslēgt īres līgumu uz laika posmu līdz 31.01.2022. 

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. 

 

 

 

 

 



 
 

2.5. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Jāņa Arvīda Kalnenieka, personas 

kods 020137--11901, deklarētā adrese „Mazkatuži”, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, iesniegums (13.01.2017.Nr.2.1.8/221), kurā lūgts izīrēt dzīvojamo platību 

mājā „Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas minētai personai ir 

nepieciešama aprūpe, ko pašvaldība var nodrošināt piešķirot dzīves vietu mājā 

„Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 7.punktu un 9.punktu. 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.pantu, 

19.pantu, 24.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Uzņemt dzīvokļu rindā Jāni Arvīdu Kalnenieku, personas kods 020137-11901. 

2. Piešķirt dzīvojamo platību Jānim Arvīdam Kalneniekam, personas kods 

020137-11901 mājā „Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 

01.02.2017. un noslēgt īres līgumu uz laika posmu līdz 31.01.2022. 

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. 

 

 

2.6. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Emīlijas Katrīnas Rogas, personas 

kods 161237-11918, deklarētā adrese „Diedinieki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, iesniegums (18.01.2017.Nr.2.1.8/251), kurā lūgts izīrēt dzīvojamo platību 

mājā „Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas minētai personai ir 

nepieciešama aprūpe, ko pašvaldība var nodrošināt piešķirot dzīves vietu mājā 

„Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 7.punktu un 9.punktu. 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.pantu, 

19.pantu, 24.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Uzņemt dzīvokļu rindā Emīliju Katrīnu Rogu, personas kods 161237-11918. 



 
 

2. Piešķirt dzīvojamo platību Emīlijai Katrīnai Rogai, personas kods 161237-

11918, mājā „Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 01.02.2017. un 

noslēgt īres līgumu uz laika posmu līdz 31.01.2022. 

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. 

 

 

2.7. Par dzīvokļa Nr.5 mājā “Ozoli”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Modrītes Zālītes, personas kods 

060588-11904, adrese Ozolu iela 1-10, Kalvene, Kalvenes pagasts, Aizputes novads, 

iesniegums (10.01.2017. Nr.2.1.8/204), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa 

Nr.5 mājā “Ozoli”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā piešķiršanu. Persona strādā 

Rucavas pamatskolā par Sociālo zinību un ētikas skolotāju no 2016.gada 1.septembra, 

dzīvoklī dzīvos 3 cilvēki. 

Rucavas novada dome, 2013.gada 10.septembra sēdē, protokols Nr.19, 

lēmums Nr.1, lēma piešķirt dzīvoklim “Ozoli”-5, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

dienesta dzīvokļa statusu. Rucavas pamatskolas direktore Liena Trumpika 2016.gada 

18.oktobra iesniegumā Nr.2.1.5/1/611 lūdz saglabāt Rucavas pamatskolas skolotāja 

dienesta dzīvokli mājā “Ozoli”. Pēc Rucavas pamatskolas direktores sniegtās 

informācijas Modrīte Zālīte strādā Rucavas pamatskolā par Sociālo zinību un ētikas 

skolotāju no 2016.gada 1.septembra. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (19.01.2017.protokols 

Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri”  VIII nodaļu un 

likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 74.panta 5.daļu un 

personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Izīrēt dzīvokli Nr.5 mājā “Ozoli”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads,  

Modrītei Zālītei, personas kods 060588-11904, ar 01.02.2017., kopējā platība  

72.7m
2
.    

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē “Ozoli”- 5, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, ar Modrīti Zālīti, personas kods 060588-11904, uz 

laika posmu no 01.02.2017. uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt līgumu, pie 

nosacījuma, ka darba attiecības ar Rucavas pamatskolu tiek turpinātas. 

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. 

 

Ierodas Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un 

priekšsēža padomniece Olga Kokāne. Tiek izsludināts 10 minūšu domes sēdes 

pārtraukums, pēc pārtraukuma sēde turpinās. Tika apspriesti jaunumi pašvaldību 



 
 

darbā, izglītības sistēmā, kā arī citas aktuālas tēmas. Noslēgumā deputāti dalījās 

pieredzē sarežģītu jautājumu risināšanā un vienojās par sadarbību. O. Kokāne 

klātesošos informēja par jaunumiem un aktualitātēm dziesmu un deju svētku 

organizēšanā, kā arī pašvaldību informatīvo izdevumu jautājumā. 

 

J.Veits izsludina 20 minūšu sēdes pārtraukumu, lai piedalītos Līgas Ates un 

Rūdolfa Ates izstādes “Te…Rucavā” atklāšanā, pēc pārtraukuma sēde turpinās. 

 

 

 

2.8. Par izglītības programmu Rucavas novada skolās 

(uzņēmējdarbības aktivizēšana un sekmēšana) 

(Ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J. Ratkevičs) 

 

 Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas L.Stendzes 

priekšlikums noskaidrot izmaksas par skolu programmu jauniešu uzņēmējdarbības 

aktivizēšanai un sekmēšanai ieviešanai, lai izvērtētu iespēju ieviest tās Rucavas 

novada skolās. Junior Achievement Latvija (JA Latvija) ir sabiedriskā labuma 

organizācija un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. Eiropas 

Komisija atzinusi JA Latvija par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un 

metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību. JA Latvija katru  gadu 

nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa 

izglītības programmu pieejamību aptuveni 60 000 skolēnu visā Latvijā, visos 

izglītības līmeņos. Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Trumpika 

atbalsta priekšlikumu, papildus norādot, ka šobrīd gan nav skolotāja, kas to varētu 

darīt.  

15.09.2016. (prot.Nr.17) Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja 

vienojas uzdot Attīstības nodaļas vadītājam Jānim Ratkevičam noskaidrot izmaksas, 

ieviešot šādu programmu Rucavas novada skolās un turpināt skatīt jautājumu.  

24.01.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas sēdē Attīstības 

nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informē, ka programmas “Junior Achievement Latvija” 

izmaksas ir 3200 euro abām novada skolām. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (24.01.2017.protokols 

Nr.2) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– 2 (Romārs Timbra, Liena Trumpika), NOLEMJ:  

Iekļaut 2017.gada pašvaldības budžetā 3200 euro programmas „Junior Achievement 

Latvija” ieviešanai novada skolās. 

 

2.9. Par darba grupas izveidi 

 

11.10.2016.Rucavas novada domes kancelejā saņemts deputātes I.Šustas 

iesniegums, kurā lūgts uzsākt novada mācības programmas izstrādi.  

24.01.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja apspriež novada 

mācības ieviešanas nepieciešamību skolās. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(24.01.2017.protokols Nr.2) ieteikumu, 



 
 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– 2 (Romārs Timbra, Liena Trumpika), NOLEMJ:  

1. Izveidot darba grupu šādā sastāvā: Rucavas novada izglītības speciāliste 

Sandra Malakauska (darba grupas vadītāja), Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas priekšsēdētāja Liena Trumpika, novadpētniecības speciāliste 

(dokumentāliste) Gunta Timbra, kultūras pasākumu vadītāja Sandra Aigare, 

deputāte Irēna Šusta, pieaicinot Ausmu Padalku. 

2. Uzdot darba grupai sastādīt novada mācības programmas projektu. 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

 

3.1. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības  “Pogaļas”, Rucavas pag., 

Rucavas novada zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J. Veits ) 

 

21.09.2016.prot.Nr.17, 2.6.p. Rucavas novada dome pieņēma lēmumu, 

iznomāt Rucavas novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Pogaļas” kad. Nr. 

64840080264, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības 

ar platību 1,03 ha, nodalījuma Nr.100000474287, Zemesgrāmatā īpašums ierakstīts 

23.03.2010. Zemes vienība nav nevienam iznomāta.  Informācija bija publiskota 

„Duvzares Vēstis” oktobra numurā un izlikta Rucavas novada domes telpās. Uz 

zemes gabala “Pogaļas” nomu pieteicās vairākas personas. Tā kā pieteikušās vairākas 

personas, nepieciešams rīkot zemes nomas tiesību izsoli. 

30.11.2016. prot.Nr.20, 1.9.p. dome pieņēma lēmumu, rīkot zemes nomas 

tiesību izsoli nekustamam īpašumam “Pogaļas” kad.Nr.64840080264, platība 1,03ha, 

kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā, apstiprināt izsoles komisijas sastāvu un 

sagatavot izsoles noteikumus. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo 

noteikumu Nr. 32 „Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā” (apstiprināti ar 

domes lēmumu 28.10.2010. prot. Nr.19, 1.21.p.) 5.2. punktu – neapbūvēta zemes 

gabala nomas maksa gadā ir 5% no zemes kadastrālās vērtības plus Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN) likme. 

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības „Pogaļas” 

kad. Nr. 64840080264, 1,03 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2017. ir 896 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 896 EUR x 5% =  44,80 

EUR: 1,03 ha= 43,50 EUR. Par 1 ha ir 43,50 EUR (bez PVN). Nomas tiesības 

piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemes gabalu. 

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 10 

(desmit) gadiem.  



 
 

 Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks 

izvietota Rucavas novada pašvaldības mājas lapā. 

Juristes Baibas Milleres atzinums, ka lēmumprojekts atbilst normatīvo aktu 

prasībām. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas (19.01.2017.,protokols Nr.2 ) un Finanšu pastāvīgās komitejas  

(20.01.2017.,protokols Nr.1) ieteikumi un Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 14.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu”, Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra 

saistošo noteikumu Nr. 32 „Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pogaļas”,  1,03 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 64840080264, Rucavas pagastā, nomas 

tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 43,50 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 3 EUR. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu un 

grafisko attēlojumu. 

5. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā 

noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles 

procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Pogaļas” 1,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840080264, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 11 lp. 

 

 

3.2. Par dalību projekta "Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma  

uzlabošana un sētas uzlikšana" 

 (ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinators V. Baškis) 

 

Projektu koordinatora V. Baška priekšlikums - piedalīties LEADER projekta 

M2/R2 “Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana.”  

Pirmajā aktivitātē paredzēts paplašināt Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Zvaniņš’’ teritoriju, ietverot zaļo zonu pie bērnudārza stāvlaukuma un uzstādīt 1,5 

metrus augstu žogu, kas ir atbilstošs augstums bērnu drošībai.  

Otrajā aktivitātē ir paredzēts uzstādītas septiņas rotaļu iekārstas - torni ar 

šūpolēm un slidkalniņu, līdzsvara baļķi, divas atsper šūpoles, divvietīgās šūpoles, 

šūpoles-balansieris un papildus aprīkojumu- vienu atkritumu urnu un trīs solus, 

nojumi (lapeni). Tādējādi bērniem būs vairāk iespēju aktivitātēm. 

Projekta kopējā summa 17000 EUR,  

ES fondu līdzfinansējums 90%, jeb 15300 EUR  

Rucavas novada pašvaldības finansējums 10%, jeb 1700 EUR. 

Avansa maksājums 20% no ELFA līdzfinansējuma 3060 EUR 

Līdz ar to pašvaldības priekš finansējumam jāparedz 13940  EUR.  



 
 

Projektu plānots realizēt 2017. gada vasarā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 20.01.2017.,protokols 

Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Rucavas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijām 2013.-2038.gadam,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

Piedalīties projektā "Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas 

uzlikšana" un paredzēt finansējumu 1700 EUR 2017. gada pašvaldības budžetā. 

 

 

3.3. Par dalību projektā „Hibrīdlaternu uzstādīšana Rucavas novadā” 

(ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinators V. Baškis) 

 

Projektu koordinatora V. Baška priekšlikums - piedalīties LEADER projekta M3/ R3 

“Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.” 

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt četras hibrīdlaternas, kas tumšajā laika posmā 

sniegs gaismu, bet arī būs iespēja tūristiem vai citiem apmeklētājiem uzlādēt savas 

viedierīces .  

Projekta kopējā summa 23000 EUR,  

ES fondu līdzfinansējums 90%, jeb 20700 EUR  

Rucavas novada pašvaldības finansējums – 2300 EUR. 

Avansa maksājums 20% no ELFA līdzfinansējuma 4140 EUR 

Līdz ar to pašvaldības priekš finansējumam jāparedz 18860 EUR. Projektu plānots 

realizēt 2017. gada vasarā. 

            Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 20.01.2017.,protokols 

Nr.) ieteikumu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Rucavas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijām 2013.-2038.gadam, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

Piedalīties projektā „ Hibrīdlaternu uzstādīšana Rucavas novadā” un paredzēt 

finansējumu 2300 EUR 2017. gada pašvaldības budžetā. 

 

 

3.4. Par dalību projektā „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” 
(ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinators V.Baškis) 

 

Projektu koordinatora V. Baška priekšlikums - piedalīties LEADER projekta M2/R1 

„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija. Projekta 

ietvaros paredzēta Sikšņu bibliotēkas, kura atrodas Dunikas novada pārvaldes ēkā, 

“Purenītes” telpu remonts un jauna inventārā iegāde. 

 

Pirmajā aktivitātē telpu remonts ir paredzēts bibliotēkas galvenajās telpās, kuras 

parasti uzturas apmeklētāji un darbinieki. Paredzēts uzstādīt piekaramos griestus ar 

apgaismes ķermeņiem, galvenās telpas ieejas durvis nomainīt, uzstādot durvis 

vienviru bez sliekšņa, kas atvieglotu iekļūšanu cilvēkiem ar kustības traucējumiem. 

Atjaunot parketa grīdu galvenajā telpā un nomainīt grīdas palīgtelpās, uzstādot 



 
 

laminātu, izņemot bērnu stūrīti kur paredzēts ieklāt mīksto grīdas segumu. Izveidot 

evakuācijas izeju bērnu stūrītī, lai telpas atbilstu drošības standartiem. Tā kā 

bibliotēka pilda arī vietējā mērogā kultūras objekta funkcijas, tai skaitā veido 

ekspozīcijas vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem, pirmās aktivitātes 

ietvaros bibliotēkai ieplānots izveidot māksliniecisku noformējumu, trīs sienās nišās 

izveidot bareljefu, kas atbilstu novada simboliem. 

Otrajā aktivitātē - inventāra iegāde paredzēts iegādāties 3 jaunus datorus, kas spēs 

apmierināt mūsdienu prasības, jo vecie ir lēni. Paredzēts iegādāties krāsaino 

multifunkcionālo drukas iekārtu, kas nomainīs veco, kura bieži plīst. Tiks aprīkots 

bibliotēkas bērnu stūrītis ar mēbelēm, lai jaunajiem apmeklētajiem būtu, kur sēdēt un 

lasīt, netraucējot citus apmeklētājus, iegādāti sēžammaisi un bērnu galdiņš. Šis 

aktivitātes ietvaros tiks iegādāti 12 apmeklētāju krēsli bibliotēkas pasākumiem. Lai 

uzlabotu vadītājas darba apstākļus tiks iegādāts jauns darba galds un krēsls 

Projekta kopējā summa 34000 EUR,  

ES fondu līdzfinansējums 90%, jeb 30600 EUR  

Rucavas novada pašvaldības finansējums – 3400 EUR 

Avansa maksājums 20% no ELFA līdzfinansējuma 6800 EUR 

Līdz ar to pašvaldības priekš finansējumam jāparedz 27200 EUR.  

Projektu plānots realizēt 2017. gada vasarā. 

            Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 20.01.2017.,protokols 

Nr.) ieteikumu, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Rucavas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijām 2013.-2038.gadam, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

Piedalīties projektā „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” un paredzēt 

finansējumu 3400 EUR 2017. gada pašvaldības budžetā. 

 

 

3.5. Par dalību projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” (grants ceļu būvniecība un pārbūve) 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs) 

 

2016. gada 20. decembrī Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja 

konceptuāli vienojās par atlases kritērijiem grants ceļu pārbūvei un būvniecībai. 

Atbilstoši konceptuālam lēmumam kā vienīgais kritērijs tiek noteikts “Ceļa 

nozīmība uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, primāri 

lauksaimniecības nozarē”. 

Atbilstoši šim kritērijam izvērtēti ceļi, kas apspriesti tikšanās reizēs ar 

iedzīvotājiem:  

Ceļš Ceļa posms Punktu skaits 

Centrs-Žāgupji Muižas kalns- Ceplis 90 

Pavasari Laipnieki Zeltkalni-Bidiņi (Pagrabs-Bidiņi) 85 

Šuķene Lankuti Šuķene-Meža ceļš 70 

Stroļi Mežkalni 

Pirkuļi - Zirnāja (Pirkuļi-Jaura kalns 

posma daļa) 65 

   Sikšņi-Liepēni Sikšni-Ozolmežu kapi 60 



 
 

Vecvagari Ruņņi Mežāres-Veidemaņi 

55 Veidemaņi-Sanderi Veidemaņi-Sanderi 

Jurķi-Kalngali Jurķi-Mežāres 50 

Katuži-Mangaļu kapi-

Šimji Mangaļu kapi-Šimji 

40 Bunki-Palejas-Uplejas Irbenāji-Mangaļu kapi 

Atbilstoši veiktam ceļa stāvokļa izvērtējumam un tāmei, pārbūvēt ir iespējams 

1.-4. ceļa posmu, savukārt 5. posmu tikai gadījumā, kad ir pārbūvēti 1.-4. posmi un 

pietiek finansējuma 5. ceļa posmam. 

            Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.01.2017.protokols Nr.1)  ieteikumu, pamatojoties uz LR likuma “Par 

pašvaldībām” 21. pantu, Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijām 2013.-

2038.gadam,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

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. 

Npk. 

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 

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 

 

 

3.6. Par sociālā pedagoga amata vietas izveidi 

( ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Trumpika,  

Sociālo un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts sociālā dienesta vadītājas Guntras 

Vindigas iesniegums (09.01.2017.Nr.2.1.8/104), kurā norāda, ka Sociālais dienests 

vairāk saskaras ar dažāda rakstura atgadījumiem – par bērnu uzvedību skolas vidē. 

Sarunās ar novada vecākiem, bērniem, pedagogiem par bērnu uzvedību, visi atzina, ka 



 
 

ir bērni, kura uzvedība neiekļaujas nekādos rāmjos un kuri terorizē ne vien skolas 

biedrus, bet arī pedagogus. Emocionālā un fiziskā vardarbība novada mācību iestādēs 

pieaug, kas rada satraukumu par bērnu drošību skolas vidē. Dienesta redzējums, ka 

pedagogiem ir nepieciešams izglītots palīgs, kurš profesionāli darboties ar skolēniem 

– mācot un veidojot bērnu personiskās un starppersonu attiecības, tādējādi  padarot 

skolas vidi draudzīgāku. 

G. Vindiga iesniegumā lūdz Rucavas novada domei atbalstīt pedagogus un 

palīdzēt izglītības iestāžu bērniem attīstīties pilnvērtīgi, izveidojot amata vietu 

“sociālais pedagogs” (vismaz uz abām skolām vienu, ar atbilstošu izglītību). Pat, ja 

ģimenē nav noteikumu, skolotājs un skola var ļoti daudz ko mainīt bērna domāšanā, 

uzvedībā un attieksmē. 

19.01.2017. Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas sēdē ( protokols 

Nr.1 ) un Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas sēdē (protokols Nr.1) tika 

izskatīts jautājums par sociālā pedagoga amata vietas izveidi un deputāti vienojās 

atbalstīt sociālā pedagoga amata vietas izveidi.  

        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”, Izglītības likumu, MK 05.07.2016. 

noteikumiem Nr. 445  “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas ( 20.01.2017.,protokols Nr.1) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – 1 (Guntis Rolis), NOLEMJ:  

Izveidot amata vietu “sociālais pedagogs”, profesijas kods 2359 01, nosakot  likmi 1.0  

ar mēneša darba algas likmi 680 EUR un atalgojumu mēnesī 680.00 EUR ar 

2017.gada 1. februāri. 

 

 

3.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā 

3.7.1. Par izmaiņām amatu vietu likmēs 

(ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J. Veits un finanšu analītiķe I. Reine ) 

 

Rucavas novada domes izpilddirektors ierosina mainīt likmi amata vietām 

“apkures/krāšņu kurinātājs” un “palīgstrādnieks”. 

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.punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – 1 (Guntis Rolis), NOLEMJ:  

1.Amata vietām “apkures/krāšņu kurinātājs” ( Komunālā daļa Rucavā), profesijas 

kods 8182 04 mainīt likmi no 0.75 uz likmi 1.0, ar mēneša darba algas likmi 380 EUR 

un atalgojumu mēnesī 380.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

2.Amata vietām “palīgstrādnieks” ( Komunālā daļa Rucavā), profesijas kods 9329 09 

mainīt likmi no 0.75 uz likmi 1.0, ar mēneša darba algas likmi 380 EUR un 

atalgojumu mēnesī 380.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 



 
 

3.Amata vietai “apkures/krāšņu kurinātājs” ( Komunālā daļa Dunikā), profesijas kods 

8182 04 mainīt likmi no 0.75 uz likmi 1.0, ar mēneša darba algas likmi 380 EUR un 

atalgojumu mēnesī 380.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

4.Amata vietai “palīgstrādnieks” ( Komunālā daļa Dunikā), profesijas kods 9329 09 

mainīt likmi no 0.75 uz likmi 1.0, ar mēneša darba algas likmi 380 EUR un 

atalgojumu mēnesī 380.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

5.Amata vietām “palīgstrādnieks” ( Sikšņu pamatskola no 01.05.-30.09.), profesijas 

kods 9329 09 mainīt likmi no 0.80 uz likmi 1.0, ar mēneša darba algas likmi 380 EUR 

un atalgojumu mēnesī 380.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

6.Amata vietām “palīgstrādnieks” ( Rucavas pamatskola no 01.05.-30.09.), profesijas 

kods 9329 09 mainīt likmi no 0.70 uz likmi 1.0, ar mēneša darba algas likmi 380 EUR 

un atalgojumu mēnesī 380.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

3.7.2. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amata sarakstā 

(ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits un  

finanšu analītiķe Ināra Reine ) 

 

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

veikt izmaiņas Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā, jo ar 01.01.2017. ir 

mainījusies minimālā mēneša darba algas likme, kā arī saņemti iesniegumi no iestāžu 

vadītājiem : 

1.Komunālās daļas vadītājs E.Riežnieks lūdz izveidot papildus amata vietu 

“remontstrādnieks” 0.95 likmi ar mēneša darba algas likmi 389 RUR un atalgojumu 

mēnesī 369.55 EUR  (pamatojums – lai ātrākā laikā veiktu nepieciešamos remonta 

darbus ). 

2.Dunikas pagasta pārvaldes vadītājs J.Vidējais lūdz izveidot papildus amata vietu 

“palīgstrādnieks” 1.00 likmi ar mēneša darba algas likmi 380 EUR un atalgojumu 

mēnesī 380.00 EUR, pamatojums – lai Dunikas pagasta pārvaldes rīcībā esošajiem 

darba instrumentiem būtu viens saimnieks, kurš varētu nodrošināt efektīvu 

instrumentu ekspluatāciju un saglabāšanu). 

3.PII “Zvaniņš” vadītāja L.Jaunzeme lūdz izveidot jaunu amata vietu “skolotāja 

palīgs” ar 2017. gada 1. septembri 1,0 likmi ar mēneša darba algas likmi 380 EUR un 

atalgojumu mēnesī 380.00 EUR, sakarā ar bērnu skaitu palielinājumu. 

4. Sikšņu pamatskolas direktore S.Malakauska lūdz mainīt amata vietai “pavāre” 

likmi no 1.0 uz 1.125, tad tiktu samaksāts par 9 stundām dienā. Tas nepieciešams 

sakarā ar ikdienas darba apjoma pieaugumu saskaņā ar MK noteikumu stāšanās spēkā 

( trīs ēdienu nepieciešamība pusdienās, pusfabrikātu izmantošanas aizliegums, visas 

svaigās  gaļas apstrāde uz vietas, salātu dažādošana un apjoms – tas klāt pie ierastā 

darba apjoma. Pagājušā mācību gadā un šī mācību gada pirmajā semestrī pastiprināti 

tika pētīts pavāres noslogojums. Tika meklēts risinājums, pēc iespējas vienkāršojot 

ēdienkarti, lai samazinātu darba apjomu produktu sagatavošanā, taču tas patērēto laiku 

samazināja tikai nedaudz, vidēji ir nepieciešamas vēl 1-1.5 stundas, lai padarītu visu 

ikdienā nepieciešamo pavāres darbu.  

5.Sikšņu pamatskolas direktore lūdz mainīt amata vietai “skolotāja palīgs” likmi no 

1,0 uz 1,1, lai varētu samaksāt par bērnudārza veļas mazgāšanu un gludināšanu. 

Samaksa par veļas mazgāšanu un gludināšanu tika samazināta “krīzes laikā” 

2008./2009.gadā. 



 
 

6.Sporta metodiķis V.Malakausks lūdz izveidot jauna amata vietu “ vingrošanas 

fitnesa treneris” 0.27 likmi ar mēneša darba algas likmi 643 EUR un atalgojumu 

mēnesī 173.61 EUR. Vingrošanas nodarbības paredzētas 6 mēnešus gadā ( janvāris, 

februāris, marts, oktobris, novembris, decembris.). 

7.Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs lūdz paaugstināt atalgojumu projektu 

koordinatoram līdz vidējai algai Latvijā 2015. gadā – 818 EUR ar 2017. gada 1. 

martu. 

20.01.2017. Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas sēde ( protokols 

Nr.1) tika skatīts jautājums par izmaiņām Sociālā dienesta amatu sarakstā un 

vienbalsīgi nolēma mainīt amata vietai “ sociālā dienesta vadītāja” likmi 0,3 uz 0,5 

likmi un amata vietai “ automobiļa vadītājs” likmi 0,8 uz 1,0 likmi ar 2017. gada 1. 

janvāri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 20.01.2017.,protokols Nr.1) 

ieteikumu un 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.punktu, Izglītības likumu, MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445  

“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET 

– nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1.Amata vietām “remontstrādnieks” ( Komunālā daļa Rucavā), profesijas kods 9313 

02 mainīt likmi no 0.95 uz likmi 1.0, ar mēneša darba algas likmi 389 EUR un 

atalgojumu mēnesī 389.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

2.Izveidot amata vietu “remontstrādnieks”, ( Komunālā daļa Rucavā ) profesijas kods 

9313 02, nosakot likmi 1.0 ar mēneša darba algas likmi 389 EUR un atalgojumu 

mēnesī 389.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

3.Izveidot amata vietu “remontstrādnieks”, ( Komunālā daļa Dunikā ) profesijas kods 

9313 02, nosakot likmi 1.0 ar mēneša darba algas likmi 389 EUR un atalgojumu 

mēnesī 389.00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

4.Izveidot amata vietu “skolotāja palīgs” ( PII “ Zvaniņš”), profesijas kods 5312 01, 

nosakot likmi 1.0 ar mēneša darba algas likmi 380 EUR un atalgojumu mēnesī 380,00 

EUR ar 2017. gada 1. septembri. 

5.Amata vietai “pavāre” ( Sikšņu pamatskola) mainīt likmi no 1.0 uz 1.125 likmi, 

nosakot atalgojumu mēnesī 508,50 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

6.Amata vietām “skolotāja palīgs” ( Sikšņu pamatskola) mainīt likmi no 1,0 uz 1,1 

likmi, nosakot atalgojumu mēnesī 418,00 EUR ar 2017. gada 1. februāri.  

7.Amata vietai “sporta metodiķis” ( Sporta pasākumi Rucavā) mainīt mēneša darba 

algas likmi no 474 EUR uz 643 EUR, nosakot likmi 0.35 un atalgojumu mēnesī 

225.05 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

8.Amata vietai “sporta metodiķis” ( Dunikas pagasta sporta un atpūtas centrs) mainīt 

mēneša darba algas likmi no 474 EUR uz 643 EUR, nosakot likmi 0.60 un atalgojumu 

mēnesī 385.80 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

9.Likvidēt amata vietu “ mācību centra vadītājs” ( Austrumu cīņu mākslas klubs) ar 

2017. gada 1. februāri. 



 
 

10.Izveidot amata vietu “fitnesa treneris”( Dunikas pagasta sporta un atpūtas centrs ) , 

profesijas kods 3422 03, nosakot likmi 0.27 ar mēneša darba algas likmi 643 EUR un 

atalgojumu mēnesī 173.61 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

11.Apstiprināt amata vietai “projektu koordinators”, profesijas kods 2422 02 mēneša 

darba algas likmi 50% apmērā no amatu saimei atbilstošās mēnešalgu grupas 

maksimālās mēnešalgas 595 EUR ar 2017. gada 1. martu. 

12.Amata vietai “sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem” ( Sociālais 

dienests)  mainīt likmi no 0,5 uz 0,7 likmi, nosakot mēneša darba algas likmi 540 

EUR un atalgojumu mēnesī 378,00 EUR ar 2017. gada 1. februāri. 

13.Amata vietai “automobiļa vadītājs” ( Sociālais dienests) mainīt likmi no 0,8 uz 1,0 

likmi, nosakot mēneša darba algas likmi 430 EUR un atalgojumu mēnesī 430 EUR ar 

2017. gada 1. februāri.  

14.Paaugstināt Rucavas novada pašvaldības darbiniekiem algas likmi ar 2017. gada 1. 

februāri. 

15.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2017.gadam. 

 

Pielikumā:  

1. Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts 2017.gadam uz 7 lp. 

2. Amatu nosaukumi uz 4 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

 

3.8. Pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa MERCEDES 

BENZ 0404 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par 

nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

 (ziņo Rucavas novada domes juriste Baiba Millere) 

 

Ar 2016.gada 30.novembra Rucavas novada domes (prot. Nr.20, 3.9.p) lēmumu 

kustamā manta pasažieru autobusu MB 0404, valsts reģistrācijas numura zīme HF 

7382, tika nodota atsavināšanai rīkojot atklātu izsoli ar augšupejošu soli un tika 

uzdots kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijai noteikt kustamās 

mantas nosacīto cenu (EUR bez PVN 11570,25).  

Saskaņā ar izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 30.11.2016. Rucavas novada 

domes lēmumu (prot. Nr.20, 6.punktu)) 3.6. punktu dalību izsolē pretendentiem bija 

iespējams pieteikt līdz 2016.gada 22.decembra plkst. 9:00.  

Kustamās mantas izsole izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un termiņos 

“Latvijas Vēstnesī”, informācija par izsoli ievietota Rucavas novada mājaslapā, kā arī 

pieejama Rucavas novada pašvaldībā. 

Rucavas novada pašvaldības Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas 

komisija (turpmāk tekstā – Komisija) 2016.gada 22.decembra plkst. 09:00 konstatēja, 

ka pirmā mutiskā kustamās mantas izsole, saskaņā ar Publiska personas mantas 

atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.19.1. punktu, izsole 

uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles 

dalībnieks. 

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtai 

daļai, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas 

pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu, vai, arī 

saskaņā ar 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis 

izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas 



 
 

organizē atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 

procentiem. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta 

pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “’Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Atzīt Pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 

0404, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 

izsoles komisija sēdes protokolu; 

2. Rīkot otro otru mutisku izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles 

sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

3. Apstiprināt otrās mutiskās izsoles sākumcenu EUR bez PVN 9256.20, 

noapaļojot uz leju līdz veseliem EUR bez PVN 9256 un apstiprināt otrās 

“Pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 

otrās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus; 

4. Uzdot kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijai turpināt 

kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumam; 

5. Uzdot domes sekretārei sagatavot un nosūtīt sludinājuma tekstu laikrakstam 

“Latvijas Vēstnesis” un ievietot sludinājumu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis”.  

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Pielikumā:  

1. Pašvaldības kustamās mantas –pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 

izsoles komisijas protokola kopija uz 2 lp. 

2. “Pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 

otrās izsoles noteikumi” izsoles noteikumi uz 10 lp. 

 

Deputāts G.Rolis paziņo, ka atsauc savu balsojumu par amatu sarakstu.  

Deputāte I.Šusta paziņo, ka viņa arī atsauc savu balsojumu par amatu sarakstu. 

Deputāte L.Trumpika paziņo, ka viņa atsauc savu balsojumu par amatu sarakstu. 

Deputāti vienojas izskatīt jautājumu par amatu sarakstu atkārtoti Finanšu komitejas 

sēdē. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 19.20 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                          01.02.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

01.02.2017. 

  



 
 

  IZRAKSTS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017. gada 26.janvārī        

 Nr.2 

3.6. Par sociālā pedagoga amata vietas izveidi 

( ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Trumpika,  

Sociālo un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts sociālā dienesta vadītājas Guntras 

Vindigas iesniegums (09.01.2017.Nr.2.1.8/104), kurā norāda, ka Sociālais dienests vairāk 

saskaras ar dažāda rakstura atgadījumiem – par bērnu uzvedību skolas vidē. Sarunās ar 

novada vecākiem, bērniem, pedagogiem par bērnu uzvedību, visi atzina, ka ir bērni, kura 

uzvedība neiekļaujas nekādos rāmjos un kuri terorizē ne vien skolas biedrus, bet arī 

pedagogus. Emocionālā un fiziskā vardarbība novada mācību iestādēs pieaug, kas rada 

satraukumu par bērnu drošību skolas vidē. Dienesta redzējums, ka pedagogiem ir 

nepieciešams izglītots palīgs, kurš profesionāli darboties ar skolēniem – mācot un veidojot 

bērnu personiskās un starppersonu attiecības, tādējādi  padarot skolas vidi draudzīgāku. 

G. Vindiga iesniegumā lūdz Rucavas novada domei atbalstīt pedagogus un palīdzēt 

izglītības iestāžu bērniem attīstīties pilnvērtīgi, izveidojot amata vietu “sociālais pedagogs” 

(vismaz uz abām skolām vienu, ar atbilstošu izglītību). Pat, ja ģimenē nav noteikumu, 

skolotājs un skola var ļoti daudz ko mainīt bērna domāšanā, uzvedībā un attieksmē. 

19.01.2017. Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas sēdē ( protokols Nr.1 ) 

un Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas sēdē (protokols Nr.1) tika izskatīts 

jautājums par sociālā pedagoga amata vietas izveidi un deputāti vienojās atbalstīt sociālā 

pedagoga amata vietas izveidi.  

        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”, Izglītības likumu, MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445  “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 20.01.2017.,protokols 

Nr.1) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Irēna Šusta, 

Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Guntis Rolis), NOLEMJ:  

Izveidot amata vietu “sociālais pedagogs”, profesijas kods 2359 01, nosakot  likmi 1.0  ar 

mēneša darba algas likmi 680 EUR un atalgojumu mēnesī 680.00 EUR ar 2017.gada 1. 

februāri. 

 

 

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


 
 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)        Jānis 

Veits  

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre   

S.Zuļģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 3.februārī 
 


