
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017. gada 28. decembrī       Nr.20 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis,  

deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Gundega Zeme 

Nepiedalās: deputāti Andis Bārdulis, Romārs Timbra (slimības dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, finanšu analītiķe Ināra Reine, Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda 

Ābelīte, Kristīne Grudule 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

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 platības precizēšanu nomas līgumā 

1.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Bieles" 

1.10. Par nosaukuma piešķiršanu īpašumam 

1.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Žulliki" 

1.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Dūrēji", “Upes 

Dūrēji” 

1.13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra lēmumā (protokols 

Nr.18; 1.7.)  

1.14. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam  

1.15. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže,  Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte, 

izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Mazkatuži”- 4 Rucavas pagastā īres līguma pagarināšanu  

2.2. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā 

2.3. Par “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018. gadam” 

grozījumiem 

2.4. Par Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko 

specifikāciju apstiprināšanu 

 

3. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par pabalstiem 

Rucavas novadā” apstiprināšanu  

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams) 

 

4.1. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Rucavas novadā 2018. gada janvārim - augustam 

4.2. Par zemes gabalu “Stiebriņi” atsavināšanu 

4.3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Rucavas novadā 

4.4. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 
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4.5. Par Rucavas novada domes pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 

direktores atkārtotu apstiprināšanu amatā 

4.6. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

un speciālajā budžetā 

4.7. Par pārbūvējamo grants ceļu un to posmu apstiprināšanu atklātam projektu 

iesniegumu konkursam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

 

5. Par Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu apstiprināt 2017.gada 28.decembra 

domes sēdes darba kārtību, izskatot jautājumu “Par nekustamā īpašuma “Stiebriņi” 

atsavināšanu”  kā Finanšu komitejas jautājumu 4.2. un papildināt sēdes darba kārtību 

ar “1.16. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai”. 

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

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

nav, NOLEMJ:  

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

izskatot jautājumu “Par nekustamā īpašuma “Stiebriņi”” atsavināšanu kā Finanšu 

komitejas jautājumu 4.2. un papildināt sēdes darba kārtību ar: 

1.16. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Leonīdas Abronovas, dzīvo O.Kalpaka ielā 62-17, Liepājā, iesniegumu 

(11.12.2017.Nr.2.1.8/1717), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Ječu Līdumnieks / 91”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Leonīdu Abronovu, personas kods 250635-

10800, uz zemes gabalu “Ječu Līdumnieks /91” no kadastra apzīmējuma 6452 

0060656,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.01.2018. 

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

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

ielā 4. 
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1.2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata biedrības “Domā līdz” Reģ.Nr.40008157314, juridiskā adrese: 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagastā, iesniegumu (18.08.2017.Nr.2.1.8/1119), 

kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabala “Raķetnieki” daļu 5,04ha 

platībā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Zemes nomas līgums beidzas 31.12.2017. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

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

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

nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar biedrību “Domā līdz” Reģ.Nr.40008157314, 

uz zemes gabala “Raķetnieki” kad.Nr.64840120082  daļu 5,04 ha platībā.  

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 2018.gada 1.janvāra līdz 

2027.gada 31.decembrim.  

4. 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 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Līgas Jaunzemes, dzīvo “Ozoli”-4, Rucavā, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (08.11.2017.Nr.2.1.8/1497), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabala “Purenītes” kad.Nr.64840080601 daļu 0,024ha platībā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā. Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās deputāte L.Jaunzeme. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Antra Ate, Daiga 

Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Līgu Jaunzemi, personas kods 100181-

11921, uz zemes gabala “Purenītes” kad.Nr.64840080601 daļu 0,024 ha 

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

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Pagarināt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.janvāra līdz 

2027.gada 31.decembrim.  
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4. 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 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Olafa Miemja, dzīvo “Kalves”-23, Rucavā, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (13.12.2017.Nr.2.1.8/1734), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabala “Purenītes” kad.Nr.64840080601 daļu 0,0210ha platībā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

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

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

nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Olafu Miemi, personas kods 280251-11909, 

uz zemes gabala “Purenītes” kad.Nr.64840080601 daļu 0,0210 ha platībā, kas 

atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Pagarināt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.janvāra līdz 

2027.gada 31.decembrim.  

4. 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 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Alda Preisa, dzīvo “Čiekuri”, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(08.12.2017.Nr.2.1.8/1709), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Matroži” kad.Nr.64840080601 0,75ha platībā, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

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

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

nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Aldi Preisu, personas kods 081079-11936, 

uz zemes gabalu “Matroži” kad.Nr.64840070038 0,75 ha platībā, kas atrodas 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Pagarināt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.janvāra līdz 

2027.gada 31.decembrim.  

4. 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 G.Zeme. 

 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Jura Kleina, dzīvo “Indrāni”, Rucavā, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(07.11.2017.Nr.2.1.8/1483), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabala “Māja Nr.2” kad.Nr.64840080507 daļu 0,0627 ha platībā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Juri Kleinu, personas kods 030964-11916, 

uz zemes gabala “Māja Nr.2” kad.Nr.64840080507 daļu 0,0627 ha platībā, kas 

atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Pagarināt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.janvāra līdz 

2027.gada 31.decembrim.  

4. 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 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Jāņa Ozoliņa, dzīvo Liepu iela 25-25, Liepājā, iesniegumu 

(04.12.2017.Nr.2.1.8/1673), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Gaišumi” kad.Nr.64520050131  platība 4,8966 ha, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Jāni Ozoliņu, personas kods 220976-10822, 

uz zemes gabalu “Gaišumi” kad.Nr.64520050131  4,8966 ha platībā, kas 

atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Pagarināt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.janvāra līdz 

2027.gada 31.decembrim.  

4. 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 I.Šusta. 

 

 

1.8. Par zemes platības precizēšanu nomas līgumā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Romāra Timbras, dzīvo “Kalnieši”, Rucavas pag., Rucavas nov., 

iesniegumu (05.12.2017.Nr.2.1.8/1684), kurā lūgts precizēt nomātā zemes gabala 

“Sildegas” kad.Nr.64840170202 platību no esošās 1,5ha uz 2,0ha, atbilstoši dabā 

esošajam, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. precizēt Romāram Timbram, personas kods 231270-11906, iznomātā zemes 

gabala “Sildegas” kad.Nr.64840170202 nomas platību no 1,5ha uz 2,0 ha, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. 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 izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Bieles" 
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmernieks.lv" reģ.Nr. 

40003783960, Dienvidkurzemes biroja, iesniegumu (04.12.2017.Nr.2.1.5/3/413), kurā 

lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bieles" 
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kad.Nr.64840040078, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840040078, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma „Bieles" Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā zemes vienības ar kad.apzīm.64840040078, kuras kopējā 

platība ir 9,56 ha, atdalīt zemes gabalu 0,73ha platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam „Bieles" Rucavas pagastā 

Rucavas novadā zemes platība būs 0,73 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas), jaunizveidotajam īpašumam „Mazkalni", kas izveidojas pēc 

sadales, Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 8,83 ha (vai vairāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

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

prot.Nr.15;1.19.)  Par nekustamā īpašuma „Bieles" sadalīšanu, pamatojoties uz 

„Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

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

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

„IT Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 

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

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

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

kad.apz.64840040078, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.10. Par nosaukuma piešķiršanu īpašumam 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju par zemes vienībām secināts, ka 

zemes vienībai ar kadastra numuru 64840160105 uz kuras atrodas  SIA „Latvijas 

Mobilais Telefons”  piederoša bāzes stacija un antenas balsts,  nav piešķirts 

nosaukums.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 2006.gada 

20.jūnija MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.2.punktu 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes vienībai ar kadastra Nr.64840160105, kas atrodas Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, piešķirt nosaukumu “Bāzes stacija “Rucava”. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
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ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 

būvju apbūve NĪLM kods  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Žulliki" 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Lidijas Ķergalves, dzīvo Rucavas pag. „Jaunžullikos”, iesniegumu 

(15.11.2017.Nr.2.1.8/1535), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajam 

īpašumam „Žulliki” kad.Nr.64840060015, kā politiski represētai personai. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu 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.punktu un personīgo iesniegumu, kuram klāt pievienota 

politiski represētās personas apliecība  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Lidijai Ķergalvei, personas kods 221139-11925, nekustamā 

īpašuma „Žulliki” kad.Nr.64840060015, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 50% 2018.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. 

 

 

1.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Dūrēji", “Upes 

Dūrēji” 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Valdas Cibukas, dzīvo Ložmetējnieku ielā 15-1, Liepājā, iesniegumu 

(13.12.2017.Nr.2.1.8/1732), kurā lūgts zemes nodokļa samazinājums nekustamajiem 

īpašumiem „Meža Dūrēji” kad.Nr.64840160086, ”Upes Dūrēji” kad.Nr.64840080174, 

kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās 

personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu 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.punktu un personīgo iesniegumu, kuram klāt pievienota 

politiski represētās personas apliecība  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt Valdai Cibukai, personas kods 210747-10826, nekustamo īpašumu 

„Meža Dūrēji” kad.Nr.64840160086, “Upes Dūrēji” kad.Nr.64840080174, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 50% 2018.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. 

 

 

1.13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra lēmumā 

(protokols Nr.18; 1.7.) 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Konstatēts, ka 2017.gada 30.novembra lēmumā (protokols Nr.18, 1.7.) “Par 

izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunkļaviņas” 

skaidrojošā daļā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, tādējādi nepieciešams šo kļūdu 

izlabot.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Administratīvā procesa likuma 72. pantu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2017.gada 30.novembra 

sēdes lēmuma (protokols Nr.18, 1.7.) skaidrojošās daļas trešā rindkopā - 

nosaukumu īpašumam “Vaidelotes” aizstājot ar nosaukumu “Mežkļaviņas”.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.14. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu un pamatojoties uz 30.11.2009.MK 

noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 4000 zivju āķi, likumu Par pašvaldībām 21.pantu, Rucavas 

novada domes 14.12.2017 ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu nr. 16, protokols nr.19 par 

papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pāri palikušajiem zivju āķiem un personīgo 

iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem: Aivo Eidiņš p.k. 220368-10871, 

100 gab. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.15. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā punktos 1.1 un  

1.4. nepiedalās deputāts J.Veits. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.12.2017.(protokols Nr.15) lēmumu 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,  29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1.Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā:  

1.1.Lauris Veits p.k. 240893-11936, 1 gab. 

1.2.Sergejs Larins  p.k. 100448 – 11913, 1 gab. 

1.3.Aivars Pērkons p.k. 170140-11909, 1 gab. 

1.4.Jānis Veits p.k.260358-11926, 1 gab. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.16. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata SIA “Marlin-11” REĢ. NR. 42103053610, adrese: “Saktas”, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, LV – 3477 saņemto iesniegumu (22.12.2017. 

Nr.2.1.8/1828), kurā lūgts piešķirt zvejas papildlimitu mencām 1,53 tonnas zvejošanai 

2017. gadā Baltijas jūras piekrastē Rucavas pašvaldības teritorijā. 

 2017. gada 29. novembrī “Marlin-11” un SIA “Express Cargo Delivery” 

noslēguši vienošanos par to, ka SIA “Express Cargo Delivery” saņemto mencu limitu 

1.53 tonnas 2017. gadam no Liepājas pilsētas pašvaldības nodod SIA “Marlin-11”.  

04.12.2017 Liepājas pilsētas pašvaldība pamatojoties uz noslēgto vienošanos veikusi 

grozījumus SIA “Express Cargo Delivery” Rūpnieciskās zvejas nomas līguma Nr.9, 

03.02.2014, protokolā Nr. 10 norādot, ka mencu limits 1,53 tonnas nodots SIA 

“Marlin-11” zvejošanai Rucavas pašvaldības teritorijā. 
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Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, likumu Par 

pašvaldībām 21.pantu un personīgo iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības mencu nozvejai 2017 gadam: SIA „Marlin-11”, 

Reģ.Nr.42103053610, 1,53 tonnas 

 

 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže,  Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte, 

izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Mazkatuži”- 4 Rucavas pagastā īres līguma 

pagarināšanu  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ritas Kalniņas, personas kods 

100865-10836, dzīvo „Mazkatuži” - 4, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegums 

14.12.2017.Nr.2.1.8/1745), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Mazkatuži” – 4, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 9.maijā uz laika posmu līdz 

2017.gada 31.decembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.12.2017. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(21.12.2017.prot.Nr.19) atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

daļu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Mazkatuži”- 4, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads ar Ritu Kalniņu, personas kods 100865-10836, uz 

laika posmu līdz 31.12.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.2. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Monikas Ķaupeles , personas kods 

250653-11901, dzīvo „Liedagi”-9, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(11.12.2017.Nr.2.1.8/1719), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas 

pagasta dzīvokļu maiņas rindā uz divistabu vai trīsistabu dzīvokli trešajā stāvā.  

Pašlaik persona īrē un Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 

1.decembrī uz laika posmu līdz 2021.gada 30.novembrim par trīsistabu dzīvokli Nr.9 

mājā “Liedagi”, kurš atrodas pirmā stāvā. Pēc Rucavas novada domes Finanšu 

nodaļas sniegtās informācijas uz 01.12.2017. pašvaldībai parāds par īri un 

komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(21.12.2017.prot.Nr.19) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 5.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā Moniku 

Ķaupeli, personas kods 250653-11901, ar 01.01.2018. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.3. Par “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018. gadam” 

grozījumiem 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

Saistībā ar Lauku atbalsta dienests (LAD) 2015.gada 8.septembrī izsludināto 

projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku 

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

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt 

investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai 

veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, ir nepieciešams, lai visi šajā 

projektā paredzētie būvējamie un/vai pārbūvējamie grants ceļi tiktu iekļauti “Rucavas 

novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018. gadam” Investīciju plānā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(21.12.2017.prot.Nr.19) atzinumu,  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Aktualizēt “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.- 2018. gadam” 

Investīciju plānu, papildinot Attīstības programmas Stratēģiskās daļas (II daļa) 5.2. 

sadaļu – “Plānotie projekti” ar sekojošiem projektiem un tajos plānotajām 

aktivitātēm: 
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N.

p.

k. 

Projekts Plānotās 

aktivitātes 

(rezultatīvie 

rādītāji) 

Atbilstība 

stratēģis- 

kajam 

mērķim 

un 

prioritātei 

Projektu 

savstar- 

pējā 

saistība 

Indikatī

vās 

izmak- 

sas 

Finan- 

šu 

avots 

Sadar- 

bības 

part- 

neri 

Gata- 

vības 

stadija 

ES Fondi  

2014-2020 

80

. 

Ceļa 

rekonstrukcija, 

būvniecība 

un/vai pārbūve 

Pašvaldības ceļa 

6484A040  

“Centrs-

Žāgupji” 

pārbūve 10,39 

km garumā  

(no 0,00-10,39 

km) / uzlabota 

ceļa 

infrastruktūras 

kvalitāte – 

pārbūvēts ceļš 

un saglabāta 

apdzīvotība 

 

SM1; 

SM3;  

IP3; 

NpEA-

2.1.; 

NpEA-

2.2.;  

DzV-3.1; 

DzV-6.1; 

DzV-6.3. 

 

11., 12; 

19., 27., 

52., 53., 

965600 ES 

fondi; 

PB; VB 

LRP, 

KPR, 

LAD  

Veikta 

vajadzī

bu 

izpēte 

ELFLA 

pasākums 

„Pamatpakalp

ojumi un 

ciematu 

atjaunošana 

lauku 

apvidos” 

81

. 

Ceļa 

rekonstrukcija, 

būvniecība 

un/vai pārbūve 

Pašvaldības ceļa 

6484A021  

“Bunki-Palejas- 

Uplejas” 

pārbūve 7,29 

km garumā  

(no 0,00-7,29 

km) / uzlabota 

ceļa 

infrastruktūras 

kvalitāte – 

pārbūvēts ceļš 

un saglabāta 

apdzīvotība 

SM1; 

SM3;  

IP3; 

NpEA-

2.1.; 

NpEA-

2.2.; DzV-

6.1; 

DzV-6.3. 

 

11., 12; 

19., 52., 

53., 

675500 ES 

fondi; 

PB; VB 

LRP, 

KPR, 

LAD 

Veikta 

vajadzī

bu 

izpēte 

ELFLA 

pasākums 

„Pamatpakalp

ojumi un 

ciematu 

atjaunošana 

lauku 

apvidos”  

82

. 

Ceļa 

rekonstrukcija, 

būvniecība 

un/vai pārbūve 

Pašvaldības ceļa 

6452A008  

“Šuķene-

Lankuti” 

pārbūve 5,75 

km garumā  

(no 0,00-5,75 

km) / uzlabota 

ceļa 

infrastruktūras 

kvalitāte – 

pārbūvēts ceļš 

un saglabāta 

apdzīvotība 

SM1; 

SM3; 

IP3;  

NpEA-

2.1.; 

NpEA-

2.2.; DzV-

6.1; 

DzV-6.3. 

 

11., 12; 

19., 52., 

53., 

535394 ES 

fondi; 

PB; VB 

LRP, 

KPR, 

LAD 

Veikta 

vajadzī

bu 

izpēte 

ELFLA 

pasākums 

„Pamatpakalp

ojumi un 

ciematu 

atjaunošana 

lauku 

apvidos”  

 

 

2.4. Par Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehnisko specifikāciju apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 16.1. 
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apakšpunkts nosaka, ka lai veiktu autoceļa uzturēšanas darbus, nepieciešamas 

autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas. 

Papildus 2017.gada 5.septembra Ministru kabineta noteikumu  6.2. 

apakšpunkts nosaka, ka valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts ceļi” veicot 

uzturēšanas darbu pārbaudi, pārbauda autoceļa uzturēšanai nepieciešamo 

dokumentāciju. 

Ņemot vērā augstāk minēto, lūdz atbalstīt lēmuma projektu, kas nosaka, ka 

Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem piemērojamas 

izstrādātās “Rucavas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

specifikācijas”. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(21.12.2017.prot.Nr.19) atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.pantu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt “Rucavas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

specifikācijas”. 

 

Pielikumā: “Rucavas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

specifikācijas” uz 43 lp. 

 

 

3. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par 

pabalstiem Rucavas novadā” apstiprināšanu  

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

 

Deputāti tiek iepazīstināti ar sagatavoto saistošo noteikumu “Par pabalstiem Rucavas 

novadā “ projektu. Domes sēdē apspriež priekšlikumus labot, papildināt saistošo 

noteikumu projektu kā arī veic grozījumus.  

Ņemot vērā Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas ( 22.12.2017. protokols 

Nr.15 ) ieteikumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

noteikumus Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā”. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 28. decembra saistošie noteikumi 

Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā” uz 9 lp. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte G.Zeme. 
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4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams) 

 

4.1. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības 

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

nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2018. gada janvārim - augustam 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

  Izskata jautājumu par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu vispārējās 

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

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2018. gada janvārim - augustam. 

 Valsts mērķdotācijas summa 141528 euro, tanī skaitā darba samaksa pedagogiem 

139344 euro un piemaksām par iegūtajām kvalitātes pakāpēm 2184 euro, kas sadalās 

sekojoši: 

 Vispārējai pamatizglītībai 115496 euro, tanī skaitā piemaksas par kvalitātes 

pakāpēm 1400 euro; 

 Interešu izglītības programmu īstenošanai 5528 euro, tanī skaitā piemaksas par 

kvalitātes pakāpēm 128 euro; 

 Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 20504 euro, tanī skaitā piemaksas par 

kvalitātes pakāpēm 656 euro. 

Sadalot valsts mērķdotāciju izglītības iestādēm, tiek ņemti vērā 05.07.2016. Ministru 

kabineta noteikumi Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs” un 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.445 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kā arī katra novada izglītības iestādē esošais 

izglītojamo skaits 01.09.2017. un īstenojamās izglītības programmas. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.12.2017.,protokols Nr.17) ieteikumu 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

Ņemot vērā iepriekš minēto, valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novada izglītības iestādēm 

2018. gada janvārim – augustam sadalīt sekojošai : 

1.Vispārējai pamatizglītībai : 

    1.1. Darba samaksai 114096 euro : 

  1.1.1. Rucavas pamatskolai – 69800 euro (algas 56248 euro, VSAOI – 13552 

euro) vai vienam mēnesim 8725 euro ( algas 7031 euro, VSAOI 1694 euro); 

  1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 44296 euro (algas 35696 euro, VSAOI – 8600 euro) 

vai vienam mēnesim 5537 euro ( algas 4462 euro, VSAOI 1075 euro); 

    1.2.Piemaksām par kvalitātes pakāpi 1400 euro : 

  1.2.1. Rucavas pamatskolai – 500 euro (piemaksa 400 euro, VSAOI – 100 euro) 

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

  1.2.2. Sikšņu pamatskolai – 900 euro (piemaksa 720 euro, VSAOI – 180 euro) 

vai vienam mēnesim 112 euro ( piemaksa 90 euro, VSAOI 22 euro); 

 

2. Interešu izglītībai : 

    2.1. Darba samaksai 5400 euro : 
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  2.1.1. Rucavas pamatskolai – 3144 euro (algas 2534 euro, VSAOI – 610 euro) 

vai vienam mēnesim 393 euro ( algas 316,75 euro, VSAOI 76,25 euro); 

  2.1.2. Sikšņu pamatskolai – 2256 euro (algas 1816 euro, VSAOI – 440 euro) vai 

vienam mēnesim 282 euro ( algas 227 euro, VSAOI 55 euro); 

    2.2.Piemaksām par kvalitātes pakāpi 128 euro : 

  2.2.1. Rucavas pamatskolai – 100 euro (piemaksa 80 euro, VSAOI – 20 euro) vai 

vienam mēnesim 12,50 euro ( piemaksa 10 euro, VSAOI 2,50 euro); 

  1.2.2. Sikšņu pamatskolai – 28 euro (piemaksa 20 euro, VSAOI – 8 euro) vai 

vienam mēnesim 3,50 euro ( piemaksa 2,50 euro, VSAOI 1,00 euro); 

 

3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai : 

    3.1. Darba samaksai 19848 euro : 

  3.1.1.Rucas PII „Zvaniņš” – 12760 euro (algas 10280 euro, VSAOI 2480 euro) 

vai vienam mēnesim 1595 euro ( algas 1285 euro, VSAOI 310 euro); 

  3.1.2. Sikšņu pamatskolas pirmskolas grupai – 7088 euro (algas 5712 euro, 

VSAOI – 1376  euro) vai vienam mēnesim 886 euro ( algas 714 euro, VSAOI 172 

euro); 

    3.2.Piemaksām par kvalitātes pakāpi 656 euro : 

  3.2.1. Rucavas PII „Zvaniņš” – 496 euro (piemaksa 396 euro, VSAOI – 100 

euro) vai vienam mēnesim 62 euro ( piemaksa 49,50 euro, VSAOI 12,50 euro); 

  3.2.2. Sikšņu pamatskolas pirmskolas grupai - 160 euro (piemaksa 128 euro, 

VSAOI – 32 euro) vai vienam mēnesim 20 euro ( piemaksa 16 euro, VSAOI 4 

euro). 

 

 

4.2. Par zemes gabalu “Stiebriņi” atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas  

priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Aigara Teļdruvas, pilnvarotās personas Janeka Laura, personas kods 

211076-11905, (zvērinātas notāres Larisas Medvedevas 27.02.2017. izdota 

ģenerālpilnvara Nr.1322) iesniegumu (28.07.2017.Nr.2.1.8/1028), kurā lūgts atļaut 

izpirkt nekustamo īpašumu “Stiebriņi”, kas sastāv no divām zemes vienībām ar 

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

vienības ar kadastra apzīmējumu 64520120126 atrodas Aigaram Teļdruvam 

piederošas ēkas. 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4.punktam, un 25. panta otrajai daļai 

personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma līgumus ar Hipotēku banku līdz 2011. 

gada 30. decembrim, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi. Ar 2012. gada 19. jūlija 

lēmumu (prot.Nr.13) tika izbeigtas Ilgonim Teļdruvam p.k.060448-10812, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto „Stiebriņi” kadastra 

numurs 64520120126 zemi un noslēgts zemes nomas līgums ar iespējamo mantinieku 

Aigaru Teļdruvu, jo Ilgonis Teļdruva ir miris. 

Zeme pastāvīgā lietošanā Ilgonim Teļdruvam piešķirta ar 1992. gada un 1996. 

gada Dunikas pagasta padomes zemes komisijas lēmumiem.  

Pamatojoties uz Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 25.07.2017. lēmumu 

īpašuma tiesības uz būvēm “Stiebriņi” kad.Nr.64525120002, (Dunikas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000569372), kas atrodas uz zemes gabala 
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“Stiebriņi”, kad.apz.64520120126,  nostiprinātas Aigaram Teļdruvam, personas kods 

210374-10824.  

24.08.2017. (prot.Nr.14. lēmums 5.6.) dome pieņēma lēmumu ierakstīt 

Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Stiebriņi” kad.apz.64520120052, platība 8,1ha 

un kad.apz.64520120126 platība 4,2ha, Dunikas pagastā Rucavas novadā. Veikt 

īpašuma “Stiebriņi” novērtējumu, un pēc novērtējuma saņemšanas lemt par īpašuma 

atsavināšanu.  

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts  

05.12.2017., Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000573478.  

2017. gada 13. novembrī sertificēts vērtētājs SIA “Latio” 

Reģ.Nr.41703000843, ir veicis nekustamā īpašuma novērtējumu atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un atbilstoši Standartizācijas 

likumā apstiprinātiem vērtēšanas standartiem. Aprēķināts, ka vērtība īpašumam ir 

noteicama 13 000.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro un 0 centi. 

Pamatojoties uz likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4. 

panta 4.daļas 3.punktu un 8.punktu; 16.08.1995.gada likumu “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu un 

ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgā komitejas 

( 21.12.2017.protokols) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.12.2017.,protokols 

Nr.17) ieteikumu  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Stiebriņi”, kad.Nr.64520120126 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā Aigaram Teļdruvam, personas kods 

210374-10824, deklarētā dzīvesvieta Labraga iela 9,1, Liepājā, par cenu 

13000.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro un 00 centi). 

2. Uzdot juristam sagatavot un noslēgt pirkšanas līgumu. 

3. Uzdot zemes lietu speciālistei sagatavot nostiprinājuma lūgumu. 

4. Uzdot finanšu nodaļai īpašumu izslēgt no bilances. 

 

 

4.3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Rucavas novadā 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Pilnsabiedrība „Vides pakalpojumi Liepājai” 2017. gada 18. oktobrī ir 

saņēmusi vēstuli no poligona „Ķīvītes” apsaimniekotāja SIA „Liepājas RAS” par 

sadzīves atkritumu pieņemšanas cenu izmaiņām 2018. gadā, kas saistītas ar dabas 

resursu nodokļa likmju kāpumu un plānotajām izmaiņām tarifā par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā. Ņemot vērā, ka minētās pozīcijas veido būtisku daļu 

no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, proporcionāli pieaugs arī mūsu 

sniegtā pakalpojuma cena. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 

kas nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus  (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, 

sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana) neatkarīgi 

no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. 

panta pirmo daļu, kas cita  starpā nosaka, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

(izņemot  sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas  kārtību atkritumu 

radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem, Rucavas 
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novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā" 9. punktā paredzēto kārtību, ka 

pašvaldība ar savu lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

(izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju), un atklāta konkursa "Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā" (LPP 2016/08)  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.12.2017.,protokols Nr.17) ieteikumu 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1.Noteikt, ka maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ( izņemot 

sadzīves atkritumu reģenerāciju) veido : 

1.1.maksa 7,29 euro ( septiņi euro un 29 euro centi) bez PVN par viena 

kubikmetra sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 

un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 

reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu 

apsaimniekotājs; 

1.2.sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu 

apglabāšanu atkritumu poligonā; 

1.3.dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā apmērā. 

2.Noteikt, ka normatīvo aktu, kas nosaka pašvaldības tiesības noteikt maksu par 

nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izmaiņu gadījumā lēmuma 1.1. punktā 

noteiktā maksa paliek nemainīga, savukārt pārejos punktos minētā maksa mainās 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Rucavas novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmumu 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Rucavas novadā (protokols 

Nr.19.,3.8.).  

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte G.Zeme. 

 

4.4. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)  

 

 Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams ierosina:  

1) mainīt “zemes lietu speciālists” amata nosaukumu uz ”nekustamā īpašuma 

speciālists“ un noteikt mēneša darba algas likmi 1000,00 euro, līdz ar to likvidēt vienu 

“nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālists” amata vietu (šobrīd 0,5 slodze) 

un šo nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālista darba pienākumus noteikt 

“nekustamā īpašuma speciālists” amatam ar 2018. gada 1. februāri; 

2) mainīt “nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālists” (1 likme) amata 

nosaukumu uz “speciālists mājokļu jautājumos” ar 2018. gada 1. februāri; 

3) mainīt esošā ”iepirkuma speciālists” amata slodzi no 0.5 uz 0.3 likmi un noteikt 

mēneša darba algas likmi 1000,00 euro ar 2018. gada 1. februāri līdz 2018. gada 1. 

jūnijam; 

4) izveidot jaunu “iepirkuma speciālists” pilnas slodzes amatu vietu un noteikt 

mēneša darba algas likmi 1000,00 euro ar 2018. gada 1. februāri; 
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5) mainīt “sociālais darbinieks” amata nosaukumu uz “vecākais sociālais darbinieks” 

ar 2018. gada 1. janvāri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.12.2017.,protokols Nr.17) ieteikumu 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1.Amata vietai ”zemes lietu speciālists” mainīt amata nosaukumu uz ”nekustamā 

īpašuma speciālists“ un noteikt mēneša darba algas likmi 1000,00 euro (1,0 slodze ) , 

nosakot papildus veikt ”nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālists” amatam 

noteiktos darba pienākumus ar 2018. gada 1. februāri. 

2. Likvidēt amata vietu “nekustamā īpašuma speciālists“  0,5 likme ar 2018. gada 1. 

februāri. 

3. Mainīt “nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālists” (1,0 slodze) amata 

nosaukumu uz “speciālists mājokļu jautājumos” ar 2018. gada 1. februāri. 

4. Mainīt esošā ”iepirkuma speciālists” amata slodzi no 0.5 uz 0.3 likmi un noteikt 

mēneša darba algas likmi 1000,00 euro un atalgojumu mēnesī 300,00 ar 2018. gada 1. 

februāri līdz 2018. gada 1. jūnijam. 

5. Izveidot jaunu “iepirkuma speciālists” pilnas slodzes amatu vietu un noteikt mēneša 

darba algas likmi 1000,00 euro ar 2018. gada 1. februāri. 

6.Mainīt “sociālais darbinieks” amata nosaukumu uz “vecākais sociālais darbinieks” 

ar 2018. gada 1. janvāri. 

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

 

 Pielikumā : Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts uz 9 lp. 

 

 

4.5. Par Rucavas novada domes pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 

direktores atkārtotu apstiprināšanu amatā 

(Ziņo izpilddirektors  E. Bertrams, G.Zeme) 

 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts Dunikas ambulances direktores 

Gundegas Zemes iesniegums (06.12.2017. reģ.Nr.2.1.8/1695), kurā informēts, ka 

2018. gada 2. janvārī beidzas ar viņu noslēgtais darba līgums, papildus lūdz izvērtēt 

aģentūras darbības rezultātus un, ja iespējams atjaunot darba līgumu.   

    Publisko aģentūru likuma 21. panta ceturtā daļa nosaka, ka pašvaldības 

aģentūras direktoru amatā apstiprina pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Novērtējot 

pašvaldības aģentūras darbības rezultātus, pašvaldības aģentūras direktoru var 

apstiprināt amatā atkārtoti vai atbrīvot no amata pirms noteiktā termiņa.  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāte G.Zeme. 

 Pamatojoties uz Publisko aģentūras likuma 21. pantu un personīgo iesniegumu 

un ņemot  vērā  Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.12.2017.,protokols Nr.17) 

ieteikumu 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

Atkārtoti apstiprināt amatā par pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” direktori 

Gundegu Zemi uz pieciem gadiem. 
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4.6. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

un speciālajā budžetā 

( ziņo Finanšu analītiķe Ināra Reine ) 

  

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumu.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.12.2017.,protokols Nr.17) ieteikumu 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumi”. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 „Rucavas novada 

pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām” 

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

pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.4 “Centrālā administrācija”. 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.5 „Dunikas pagasta 

pārvalde”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.6 “Pašvaldību budžetu 

iekšējā valsts parāda darījumi”. 

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

vienotais klientu apkalpošanas centrs”. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.9 “Vispārēja rakstura 

transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam”. 

9. Apstiprināt budžeta grozījumu pielikumā Nr.12 “Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests”.  

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

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.13 „Bāriņtiesa”. 

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.14 ”Zemes lietu speciāliste”. 

13. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.18 ”Tūrisma informācijas 

centrs”. 

14. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.20 “Attīstības nodaļa “. 

15. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.24 „Sporta pasākumi 

Dunikā”. 

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

Rucavā”.  

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

Dunikā”. 

18. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.23 „Pašvaldības aģentūra 

“Dunikas ambulance””. 

19. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.25 „Sporta pasākumi 

Rucavā”. 

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

21. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.27 „Sikšņu bibliotēka” 
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22. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.28 “Rucavas kultūras nams”. 

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

24. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.30 “Tautas deju kolektīvs”. 

25. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.32 ”Tradicionālā kultūra”. 

26. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.33 “Izdevums “Duvzares 

Vēstis”. 

27. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.31 “Senlietu glabātava 

“Lauksargi””. 

28. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.32 “Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

29. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.39 „Nīcas mūzikas skolas 

Rucavas mācību punkts”. 

30. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.35 : PII “Zvaniņš””. 

31. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.40 „Rucavas novada 

Mākslas studija”. 

32. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.45 „Sociālais dienests” 

33. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.47 ”Rucavas novada 

pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi”. 

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

35. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos 

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

budžetu””. 

36. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

ir brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

 

 

4.7. Par pārbūvējamo grants ceļu un to posmu apstiprināšanu atklātam projektu 

iesniegumu konkursam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

Pamatojoties uz 2015 .gada 18.augusta Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 475 

„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” 18.3. punktu, Rucavas novada dome ar 2017. gada 30. 

novembra lēmumu (prot. Nr. 18,4.11.) apstiprināja dalību atklātā projektu iesniegumu 

konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, un, saskaņā ar 

minēto MK noteikumu 8. punktu, apstiprināja grants ceļu atlases kritērijus. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 475 7.3. punktu, 18.12.2017 Rucavas novada dome 

rīkoja šajā projektā ietverto objektu apspriešanu ar vietējiem uzņēmējiem (protokola 

Nr. 2017-1). 
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Atbilstoši Rucavas novada pašvaldības izvirzītajiem prioritārajiem pārbūvējamiem 

ceļiem, vietējo uzņēmēju ieteikumiem un pašvaldības apstiprinātiem atlases 

kritērijiem, tika izvērtēti sekojoši ceļi un to posmi: 

 

Nr.p.k. Ceļš  Ceļa posms 

Iegūtais 

punktu 

skaits 

1. Centrs-Žāgupji Muižas kalns-Ceplis 125 

2. Bunki-Palejas-Uplejas Irbenāji - Mangaļu kapi-Šimji 120 

3. Šuķene-Lankuti Šuķene-Meža ceļš  115 

4. Pavasari - Laipnieki Zeltkalni - Bidiņi 75 

5. 
Sudargi - Pampāli 

Sudargu kapi – Sudargu ferma – 

Pagrieziens uz Pampāļu kapiem  

60 

6. Zvirgzdiņi - Atvari Zvirgzdiņi - Atvari 50 

 

Pamatojoties uz Rucavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam Rīcības 

plānā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un Investīciju plānā paredzētajiem 

pārbūvējamiem ceļiem, kā arī ņemot vērā projektā ietverto grants ceļu stāvokļa 

izvērtējumu, aprēķinātās izmaksas grants ceļu pārbūvei un Rucavas novada 

pašvaldībai pieejamo finansējumu, saskaņā ar MK noteikumu 475. 1. pielikumu,  

pārbūvēt ir iespējams 1.-3. posmu. Ja ceļu pārbūves izmaksas būs mazākas, kā 

plānots, tad paredzēts šo finansējuma daļu novirzīt ceļa “Bunki – Palejas - Uplejas” 

posma “Irbenāji – Mangaļu kapi” pārbūvei (1,32 km). 

Ņemot vērā augstāk minēto un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

21.12.2017. atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.12.2017.,protokols Nr.17) 

ieteikumu,  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS 

– 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ:  

Apstiprināt sekojošus pārbūvējamos ceļa posmus un plānotās pārbūves izmaksas: 

 

Nr.

p.k. 
 Ceļa posms 

Plānotais ceļa 

posma 

garums, km 

Kopējās 

plānotās 

izmaksas, 

EUR 

Plānotās pārbūves 

izmaksas 

(publiskais 

finansējums), 

EUR 

1. Muižas kalns-Ceplis 2,35 218400,00 196560,00 

2. Mangaļu kapi-Šimji 2,00 185322,00 166789,80 

3. Šuķene – Meža ceļš 3,25 302614,00 272352,60 

KOPĀ: 7,60 635702,40 706336,00 

4. Irbenāji – Mangaļu kapi 1,32 122313,00 110081,70 

KOPĀ: 8,92 745784,10 828649,00 

 

5. Par Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 27.11.2017. saņemts Daces Ošenieces, 

personas kods 210368-11079, iesniegums un 07.12.2017. saņemts Līgas Jaunzemes 



24 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 28. decembra sēde 

personas kods 100181-11921, iesniegums, kurā lūgts apstiprināt Kultūras, sporta un 

izglītības komisijas sastāvā. 

Saskaņā Rucavas novada pašvaldības nolikumu, atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem 

izveido Kultūras, sporta un izglītības komisiju.  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāte L.Jaunzeme. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 21.panta 24.punktu, 

dome ievēlē pašvaldības pārstāvjus pašvaldības komisijās, un ņemot vērā personīgo 

iesniegumu 

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

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

NOLEMJ:  

1. Ievēlēt Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvā Daci Ošenieci, 

personas kods 210368-11079. 

2. Ievēlēt Kultūras, sporta un izglītības komisijas sastāvā Līgu Jaunzemi, 

personas kods 100181-11921. 

 

Izpilddirektora E. Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E. Bertrams sniedz informāciju par dalību Latvijas Pašvaldību 

Izpilddirektoru asociācijas sanāksmē, par noslēgto līgumu ar SIA “ZZ Dats” par 

grāmatvedības programmas “GVEDIS” un lietvedības programmas “LIETVARIS” 

iegādi un ieviešanu, par deinstitucionalizācijas projekta ietvaros plānoto grupu 

dzīvokļu izveidi ēkā “Sudrabi” Rucavā, par tikšanos ar Liepājas tūrisma informācijas 

centra vadību saistībā ar plānoto tūrisma pārgājienu no Liepājas 12.maijā, par 

notikušo piekrastes zvejnieku sapulci 12.decembrī, par efektivitātes semināru iekšējā 

audita ietvaros, par iegādātajām mantām senlietu krātuves “Lauksargi” papildināšanai, 

par izsludināto iepirkumu pašvaldības policijas automašīnas iegādei, par izgatavoto 

norādes zīmi “Muižas kalns”, par darbu pie nākamā budžeta plānošanas u.c. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J. Veits sniedz informāciju par dalību Latvijas 

Piekrastes pašvaldību apvienības sapulcē, par zvērinātu advokātu biroja 

“EVIDENTIA” atzinumu par turpmāko rīcību ar SIA “Spīlas”, par plānotajiem 

projektiem un apsveic deputātus Jaunajā gadā. 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         04.01.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

04.01.2018. 
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  IZRAKSTS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2017. gada 28.decembrī       Nr.20 

1.16. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata SIA “Marlin-11” REĢ. NR. 42103053610, adrese: “Saktas”, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, LV – 3477 saņemto iesniegumu (22.12.2017. 

Nr.2.1.8/1828), kurā lūgts piešķirt zvejas papildlimitu mencām 1,53 tonnas zvejošanai 

2017. gadā Baltijas jūras piekrastē Rucavas pašvaldības teritorijā. 

 2017. gada 29. novembrī “Marlin-11” un SIA “Express Cargo Delivery” 

noslēguši vienošanos par to, ka SIA “Express Cargo Delivery” saņemto mencu limitu 

1.53 tonnas 2017. gadam no Liepājas pilsētas pašvaldības nodod SIA “Marlin-11”.  

04.12.2017 Liepājas pilsētas pašvaldība pamatojoties uz noslēgto vienošanos veikusi 

grozījumus SIA “Express Cargo Delivery” Rūpnieciskās zvejas nomas līguma Nr.9, 

03.02.2014, protokolā Nr. 10 norādot, ka mencu limits 1,53 tonnas nodots SIA 

“Marlin-11” zvejošanai Rucavas pašvaldības teritorijā. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, likumu Par 

pašvaldībām 21.pantu un personīgo iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības mencu nozvejai 2017 gadam: SIA „Marlin-11”, 

Reģ.Nr.42103053610, 1,53 tonnas 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                        Jānis Veits          

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre S.Zuļģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 4.janvārī 
 

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

