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Sēde sasaukta plkst. 14.00 
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Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

Piedalās: 

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

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

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

finanšu analītiķe Ināra Reine, zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, jurists Gints 

Šķubers, Finanšu nodaļas vadītāja Evita Friemane-Vaitele, Attīstības nodaļas vadītājs 

Edgars Bertrams 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova) 

 

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.2.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.5.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā  

“Malakavas”, Dunikas pagastā 

1.9.Par nekustamā īpašuma “Jaunzemji, Liniņi” sadalīšanu 

1.10. Par nekustamā īpašuma “Rožlauki” sadali 

1.11.Par pārstāvja deleģēšanu komisijā 

1.12.Par labojumiem atzinumā par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

“Rožlauki” un “Ignāti” publiskās apspriešanas rezultātiem 

1.13.Par detālplānojuma “Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki” darba uzdevuma termiņa 

pagarinājumu 

1.14.Par platības un grafiskā pielikuma precizēšanu īpašumam “Pirts parks” 

1.15.Par zemes gabala domājamo daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim 

Nr.13 mājā “Kalves” 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo 

komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, tūrisma organizatore N.Grauduže, Attīstības 

nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

2.1. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

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

2.4. Par dzīvokļa piešķiršanu 

2.5. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.6. Par Rucavas novada Tūrisma informācijas centra nolikuma grozījumiem 

2.7. Par projektu „Proti un dari” (informatīvs) 

2.8. Par projektu „Kurzeme visiem” (informatīvs) 

2.9. Par projektu “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanu” (informatīvs) 

2.10. Par projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības 

pasākumus Latvijā un Lietuvā” (informatīvs) 

2.11. Par projektu “Dabas un zināšanu tūre Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģiona 

piekrastē” (Arboretum) (informatīvs) 

2.12. Par projektu “Putnu vērošanas torņa izbūve pie Papes ezera” (informatīvs) 

2.13. Par grants ceļiem (informatīvs) 

2.14. Par zemes gabala (meža) pārņemšanu pie Rucavas pamatskolas (informatīvs) 

 

 

 

 

 



3 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēde 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 otrās 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu  un atsavināšanas 

procesa turpināšanu 

3.2. Par pilnvarojumu Rucavas novada pašvaldības policijai 

3.3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Rucavas etnogrāfiskajam ansamblim  

tautas tērpu elementu atjaunošanai”. 

3.4. Par dzīvokļiem mājā „Austrumi” 

3.5. Par nekustamā īpašuma “Melnupes” novērtējuma veikšanu 

3.6. Par nekustamo īpašumu „Ziediņi” Dunikas pagastā 

3.7. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

3.8. Par zemes vienības “Zaķīši" izsoles rīkošanu 

3.9. Par zemes vienības “Jaunie Rudovici" izsoles rīkošanu 

3.10. Par zemes vienības “Rodiņi" izsoles rīkošanu 

3.11. Par zemes vienības “Sangrijas" izsoles rīkošanu 

3.12. Par zemes vienības “Purvi" izsoles rīkošanu 

3.13. Par zemes vienības “Vizuļi" izsoles rīkošanu 

3.14. Nolikuma  “Par kārtību, kādā notiek skolēnu un skolotāju prēmēšana Rucavas 

novada skolās”  apstiprināšana. 

3.15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dokumentālā filma par pasaules 

latviešu ģimeņu 3x3 kustību”. 

3.16. Par projekta “Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas 

uzlikšana” iesniegšanu Lauku attīstības apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) konkursam 

3.17. Par projekta “Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” iesniegšanu Lauku 

attīstības apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” (LEADER) konkursam 

3.18. Par projekta “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai - Papes bākas 

stāvlaukuma Papes paplašināšana” iesniegšanu Lauku attīstības apakšspasākuma 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

(LEADER) konkursam 

3.19. Par projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

un popularizēšana “Dzintarvēji”” iesniegšanu Lauku attīstības apakšspasākuma 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

(LEADER) konkursam 

3.20. Par skaidrās naudas uzskaiti Rucavas novada tūrisma informācijas centrā 

3.21. Par Ķāķišķes ģimenes centra izveidi. 

3.22. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā. 

 

4. Par izmaiņām Rucavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
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Domes priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2017.gada 

27.aprīļa Rucavas novada domes sēdes darba kārtību ar šādu jautājumu: 

5. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata 

apstiprināšanu (ziņo  Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Apstiprināt 2017.gada 27.aprīļa Rucavas novada domes sēdes darba kārtību, iekļaujot 

šādu jautājumu: 

5. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā pārskata 

apstiprināšanu (ziņo  Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova) 

 

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Vladimira Sorokina, dzīvo “Ezerpeses”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 

iesniegumu (29.03.2017.Nr.2.1.8/531), 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 20.04.2017.(protokols Nr.5) 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 un personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, 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 Vladimiram 

Sorokinam, personas kods 280753-12557. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.2.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Jāņa Mahta, dzīvo “Modriņi”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 

iesniegumu (18.04.2017.Nr.2.1.8/624), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai 

Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) 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 un personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, 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 Jānim 

Mahtam, personas kods 210750-14355. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Elenas Perovas, dzīvo Rojas ielā 2-10, Liepājā, iesniegumu 

(10.04.2017.Nr.2.1.8/601), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 2/14/7 ”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Elenu Perovu, personas kods 080939-10819, 

uz zemes gabalu “Ječi 2/14/7” kadastra apzīmējums 6452 0050114,  0,0630ha 

platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.05.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.4.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Gaidas Janišas, dzīvo “Māja Nr.8”-17, Rucava, iesniegumu 

(30.03.2017.Nr.2.1.8/543), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu zem piederošā 

šķūņa Nr.2 (Nr.1), kas atrodas uz zemes gabala “Rapši”, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Gaidu Janišu, personas kods 230348-11904, 

uz zemes gabala “Rapši”  kad.Nr. 64840080424,  daļu 0,01 ha platībā, šķūņa 

Nr.2 (Nr.1), 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.maija līdz 

2027.gada 30.aprīlim.  

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Rasmas Šperbergas, dzīvo “Kalves”-12, Rucava, iesniegumu 

(30.03.2017.Nr.2.1.8/557), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

zem piederošās kūts Nr.12, kas atrodas uz zemes gabala “Virgu stallīši”, Rucavas 

pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Rasmu Šperbergu, personas kods 281160-

11903, uz zemes gabala “Virgu stallīši”  kad.Nr. 64840080466, daļu 0,01 ha 

platībā, kūts Nr.12 (ēka Nr.1), 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.maija līdz 

2027.gada 30.aprīlim.  

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

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

ielā 4. 
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1.6.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Kristīnes Grudules, dzīvo Ziemeļu ielā 32, Liepājā, iesniegumu 

(22.03.2017.Nr.2.1.8/1908), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 9/11”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Kristīni Gruduli, personas kods 231285-

10811, uz zemes gabalu “Ječi 9/11”, no kadastra apzīmējuma 6452 0050846,  

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

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 30.aprīlim 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Nikolaja Siļčonoka, dzīvo Dzērves ielā 23-15, Liepājā, iesniegumu 

(06.04.2017.Nr.2.1.8/580), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 9/61”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Nikolaju Siļčonoku, personas kods 030183-

10685, uz zemes gabalu “Ječi 9/61”, no kadastra apzīmējuma 6452 0050052,  

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

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 30.aprīlim 
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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. 

 

 

1.8.Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

īpašumā  “Malakavas”, Dunikas pagastā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

              Izskata SIA “Jaunjoži”, vienotais reģistrācijas Nr. 42101010123, juridiskā 

adrese „Jaunjoži”, Nīcas pagasts Nīcas novads, iesniegumu 

(28.02.2017.Nr.2.1.8/438), kurā lūgts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē „Malakavas”, 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 28.martā Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 

izsniegtie Tehniskie noteikumi Nr. LI17TN0048, 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 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. izsniegt SIA “Jaunjoži.”, vienotais reģistrācijas Nr.42101010123, bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē 

“Malakavas” iecirknī “Slamsti II”, īpašuma “Malakavas” 1. zemes vienībā ar 

kad.apz.64520010003, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Zemes lietu speciālistei sagatavot zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus un 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. 

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 nekustamā īpašuma “Jaunzemji, Liniņi” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata nekustamā īpašuma “Jaunzemji, Liniņi” mantinieku (mantojuma 

apliecība Nr.9583, ko 2016.gada 16.decembrī izsniegusi zvērināta notāre Larisa 

Medvedeva) Jura Kleina un Anitas Kleinas iesniegumu (22.03.2017.Nr.2.1.8/511), 
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kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunzemji, Liniņi” ar kadastra 

Nr.64840030013, Rucavas pagastā. Zemes vienības tiek uzmērītas. 

Ar 2011.gada 14.novembra Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.8316, 

īpašuma tiesības uz deviņām zemes vienībām atjaunotas Dzidrai Kleinai, personas 

kods 200733-10834, kura ir mirusi. 

Lūgts atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunzemji, Liniņi” kad. Nr.64840030013 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840110117, piešķirt nosaukumu 

“Dzērvenes”. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840030629, piešķirt 

nosaukumu “Mežābeles”. 

Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840040069, 64840080137, 

64840080226, 64840080256,64840190061, 64840190305, 64840200066, mainīt 

nosaukumu no “Jaunzemji, Liniņi” uz nosaukumu “Liniņi”. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,  

1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. atļaut Jurim Kleinam, personas kods 200472-10813, Anitai Kleinai, personas 

kods 221159-10811, sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunzemji, Liniņi” 

kad.Nr.64840030013. 

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840110117, platība 1,6ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840110117 piešķirt jaunu 

nosaukumu “Dzērvenes”; 

4. noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201; 

5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840030629, platība 2,3ha 

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

6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840030629 piešķirt jaunu 

nosaukumu “Mežābeles”; 

7. noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

8. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840040069, 64840080137, 

64840080226, 64840080256, 64840190061, 64840190305, 64840200066 

mainīt nosaukumu “Jaunzemji, Liniņi” uz nosaukumu “Liniņi”; 

9. zemes vienībām ar nosaukumu “Liniņi” kadastra apzīmējumiem 

64840040069, 64840080137, 64840080226, 64840080256, 64840190061, 

64840190305, 64840200066 noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā:  

1. Zemes vienību  “Liniņi” shēma uz 4 lp. 
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2. Jaunizveidotās zemes vienības “Dzērvenes” shēma uz 1 lp. 

3. Jaunizveidotās zemes vienības  “Mežābeles” shēma uz 1 lp. 

 

 

1.10. Par nekustamā īpašuma “Rožlauki” sadali 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Līvas Liepiņas, pilnvarotās personas Vara Pēča, kontaktadrese Fr. 

Brīvzemnieka iela 38, Liepāja, iesniegumu (04.04.2017. Nr.2.1.8/570), kurā lūgts 

atļaut veikt nekustamā īpašuma „Rožlauki”, Rucavas pagastā, zemes gabala ar 

kadastra Nr.64840110070, kadastra apzīmējums 64840110512 sadalīšanu, atbilstoši 

2017.gada 23.marta domes lēmumam “Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

“Rožlauki” un “Ignāti” apstiprināšanu. 

Īpašums ,Rožlauki” reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 

100000528164. Īpašums pieder Līvai Liepiņai. Īpašums sastāv no vienas zemes 

vienības. Iesniegumam pievienota sadales shēma (pielikumā). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 

1.apakšpunktu, 2005.gada 22.decembra LR likumu „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likums”, 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”) izstrādāto detālplānojumu 

un  iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. atļaut Līvai Liepiņai, personas kods 130686-12656, sadalīt nekustamo 

īpašumu “Rožlauki” kad.apzīm.64840110512. 

2. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību A 

ar platību 1520m
2 

 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

3. atdalītai zemes vienībai A piešķirt nosaukumu “Rožvēji”; 

4. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

NĪLM kods 0601. 

5. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību B 

ar platību 1500m
2 

 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

6. atdalītai zemes vienībai B piešķirt nosaukumu “Rožlejas”; 

7. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve -

NĪLM kods 0601. 

8. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību C 

ar platību 1500m
2 

 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

9. atdalītai zemes vienībai C piešķirt nosaukumu “Rožceļi”; 

10. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

11. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību D 

ar platību 1550m
2 

 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

12. atdalītai zemes vienībai D piešķirt nosaukumu “Rožupes”; 
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13. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

14. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību E 

ar platību 1640m
2 

 (mazāk vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas) 

15. atdalītai zemes vienībai E piešķirt nosaukumu “Dižrozes”; 

16. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

17. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību F 

ar platību 1510m
2 

 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

18. atdalītai zemes vienībai F piešķirt nosaukumu “Jaunrozes”; 

19. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

20. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību G 

ar platību 1690m
2 

 (mazāk vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas) 

21. atdalītai zemes vienībai G piešķirt nosaukumu “Ķēniņi”; 

22. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

23. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību H 

ar platību 1540m
2 

 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

24. atdalītai zemes vienībai H piešķirt nosaukumu “Rožpļavas”; 

25. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

26. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību I 

ar platību 1520m
2 

 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

27. atdalītai zemes vienībai I piešķirt nosaukumu “Dižķēniņi”; 

28. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

29.   Zemes vienībi J ar platību 1540m
2 

 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) atstāt esošo nosaukumu “Rožlauki”; 

30. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

31. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību K 

ar platību 1590m
2 

(mazāk vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas) 

32. atdalītai zemes vienībai K piešķirt nosaukumu “Mājas”; 

33. noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve- 

NĪLM kods 0601. 

34. Atdalīt no zemes vienības “Rožlauki” kad.apz.64840110512 zemes vienību L 

ar platību 57970m
2 

 (mazāk vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas) 

35. atdalītai zemes vienībai L piešķirt nosaukumu “Vilcēni”; 

36. noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods 0101. 

37. 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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1.11.Par pārstāvja deleģēšanu komisijā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Dabas aizsardzības pārvaldes vēstuli (03.04.2017.Nr.4.19/75/2017-N-

E), kas Rucavas novada domē saņemta 03.04.2017.Nr.2.1.5/3/104, kurā informē, ka 

saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.353 “Kārtība, kādā 

zemes īpašniekam vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši 

aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem 

postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu prasības novēršanai”, kuri stājās 

spēkā 2016.gada 10.jūnijā, Dabas aizsardzības pārvalde administrē šo kompensāciju 

izmaksu. 

Saskaņā ar Kompensācijas noteikumu 14.punktu, lai novērstu augkopībai, 

akvakultūrai, lopkopībai vai biškopībai nodarītos zaudējumus, Pārvalde izveido 

komisiju, savukārt saskaņā ar 15.punktu komisijā, ko izveido augkopībai nodarīto 

zaudējumu novērtēšanai, iekļauj pārstāvi no Dabas aizsardzības pārvaldes, Lauku 

atbalsta dienesta un attiecīgās pašvaldības. Komisijas darbu vada Dabas aizsardzības 

pārvaldes pārstāvis.  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāts Andis Rolis. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz augstāk minēto, 

lūgts pašvaldību nominēt pārstāvi komisijas izveidošanai. 

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

Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. augkopībai nodarīto zaudējumu novērtēšanas komisijai no Rucavas novada 

deleģēt Rucavas novada lauksaimniecības konsultantu Gunti Roli. 

2. 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 labojumiem atzinumā par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

“Rožlauki” un “Ignāti” publiskās apspriešanas rezultātiem 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

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

 

2017. gada 23. martā Rucavas novada domes sēdē tika apstiprināts detālplānojums 

nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” (kadastra apz. 6484 011 0070) un “Ignāti” 

(kadastra Nr. 6484 011 0084), kur jaunajām zemes vienībām F, G un J maksimālais 

apbūves blīvums ir paredzēt līdz 20%, bet  Rucavas novada teritorijas plānotājas 

Sanitas Urtānes atzinumā ir kļūda, kur šīm zemes vienībām ir paredzēts 15% apbūves 

blīvums  Kļūda ir ieviesusies, jo 2017. gada 22. marta sanāksmē par publiskās 

apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem 

detālplānojumam nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” un “Ignāti”, tika panākta 

vienošanās par to, ka zemes vienībām F, G, J tiek palielināts maksimālais apbūves 

blīvums no 15% uz 20%, kas netika iekļauts uz 2017. gada 23. marta Rucavas novada 

domes sēdi sagatavotajā atzinumā. Atzinumā labots 2. lapā tabulā - sestā, septītā un 
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devītajā rinda, zemes vienības F, G, J maksimālais apbūves blīvums 20%. Līdz ar to ir 

nepieciešams precizēt 2017. gada 23. marta apstiprināto atzinumu.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) ieteikumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt atzinumu par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

“Rožlauki” (kadastra apz. 6484 011 0070) un “Ignāti” (kad. Nr. 6484 011 

0084) publiskās apspriešanas rezultātiem ar labojumiem zemes vienībām F, G 

un J ar maksimālo apbūves blīvumu līdz 20%. 

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

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

ielā 4. 

Pielikumā: Teritorijas plānotājas S.Urtānes atzinums uz  5 lp. 

 

 

1.13.Par detālplānojuma “Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki” darba uzdevuma 

termiņa pagarinājumu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata nekustamo īpašumu “Jaunagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0142) un 

“Vecagatnieki” (kad. apz. 6484 001 0058), Papē, Rucavas pagastā, Rucavas  novadā, 

īpašnieka Jāņa Vamzes iesniegumu (18.04.2017. Nr. 2.1.8/627), kurā lūgts pieņemt 

lēmumu par detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarināšanu vai, 

nepieciešamības gadījumā, koriģēšanu. 

Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem 

“Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki” ir apstiprināts ar Rucavas novada domes 

26.02.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr. 5, 1.12.p.) ar termiņu divi gadi. 

27.04.2017.domes sēdē deputāte I.Šusta izsaka priekšlikumu papildināt darba 

uzdevumu ar veloceliņa ieplānošanu gar pašvaldības autoceļu. 

Darba uzdevumā ir precizēti: 

1. Ministru kabineta noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”; 

2. Darba uzdevuma 1.8. punkts par veloceliņa ieplānošanu gar pašvaldības 

autoceļu; 

3. Darba uzdevumā iekļauts 1.9. punkts - ieplānot, perspektīvo, centralizēto 

ūdensapgādes un kanalizācijas koridoru un attiecīgās aizsargjoslas. 

4. Iesniedzamo apstiprināto detālplānojuma sējumi no 4 eksemplāriem uz 2 

eksemplāriem. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz 2014.gada 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 103. punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
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1. pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma “Jaunagatnieki” un 

“Vecagatnieki” ar precizējumiem uz diviem gadiem. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas 

plānotāju Sanitu Urtāni. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Darba uzdevumam detālplānojuma izstrādāšanai uz 7 lp. 

 

1.14.Par platības un grafiskā pielikuma precizēšanu  

īpašumam “Pirts parks” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Uzmērot zemes vienību “Pirts parks” kad.apzīm.64840080475, Rucavas 

pagastā, secināts, ka nepieciešams precizēt grafisko pielikumu. Nepieciešams atdalīt 

apmēram 0,06ha no zemes vienības ar kad.apz. 64840087368 un pievienot zemes 

vienībai “Pirts parks” ar kad.apz.64840080475. 

Saskaņā ar 01.12.2015. gada “Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma”11.pantā noteikto, zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes 

pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

Pēc pašvaldības rīcībā esošās kadastra informācijas sistēmas datiem zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 64840087368 un 64840080475, ir blakus esošas 

zemes vienības. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu un 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. piekrist pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64840087368 un 

64840080475 robežas, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

64840087368 0,06ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas) un pievienojot zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

64840080475. 

2. Apstiprināt grafisko pielikumu. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Grafiskais pielikums “Pirts parks” Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 64840080475) uz 1 lp. 
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1.15.Par zemes gabala domājamo daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā 

dzīvoklim Nr.13 mājā “Kalves” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Janīnas Kornas, dzīvo “Čiekuri”-1, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(06.04.2017.Nr.2.1.8/585) ar lūgumu, iedalīt bezatlīdzības kārtībā īpašumā 

nepieciešamo domājamo zemes gabala daļu no kopīpašuma, kas ir dzīvoklim Nr. 13 

mājā “Kalves”, kad.Nr.64840080057, Rucavas pagastā. Dzīvoklis ir privatizēts par 

pajām. Lēmums nepieciešams lai dzīvokli ierakstītu zemesgrāmatā.  

Pamatojoties uz 21.06.1995. likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 75. pantu, 27.12.200.gadā noslēgto pirkuma līgumu; 29.03.2017.gadā 

izsniegto mantojuma apliecību Nr1382, ko izsniegusi zvērināta notāre Jevgenija 

Jaunģelže un personīgo iesniegumu 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. nodot Janīnai Kornai, personas kods 160169-11906, bezatlīdzības kārtībā 

īpašumā domājamo 496/13084 zemes gabala daļu no “Kalves” 

kad.Nr.64840080058 kopīpašuma, kas nepieciešams dzīvoklim Nr.13 mājā 

„Kalves”, ierakstīšanai zemesgrāmatā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Uzdot zemes lietu speciālistei sagatavot vienošanos par zemes domājamo daļu 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

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

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

ielā 4. 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo 

komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, tūrisma organizatore N.Grauduže, Attīstības 

nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

2.1. Par dzīvojamās platības izīrēšanu mājā „Matīsi” 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Jāņa Bidiņa, personas kods 

160666-11493, adrese Baznīcas iela 30-6, Jūrmala, iesniegums 

(29.03.2017.Nr.2.1.8/534), kurā lūgts piešķirt izīrēšanai dzīvojamo platību mājā 

„Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā Annai Bidiņai. Persona ir iecelta par 

aizgādni Annai Bidiņai.  

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 ieteikumu 

(20.04.2017.prot.Nr.9) , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu 

un 9.punktu. 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
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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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Uzņemt dzīvokļu rindā Annu Bidiņu, personas kods 150545-11909. 

2. Piešķirt dzīvojamo platību Annai Bidiņai, personas kods 150545-11909, mājā 

„Matīsi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 01.05.2017. un noslēgt īres 

līgumu ar aizgādni Jāni Bidiņu, personas kods 160666-11493, uz laika posmu 

līdz 2022.gada 30.aprīlim. 

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. 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Daces Kreičmanes, personas kods 

281269-11905, dzīvo „Austrumi”-11, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(03.04.2017.Nr.2.1.8/566), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma  izbeigšanu adresē “Austrumi”-11, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2014.gada 3.februārī un pagarināts uz 

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

sniegtās informācijas uz 18.04.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.04.2017.prot.Nr.9) , 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

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

“Austrumi”-11, Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Daci Kreičmani, 

personas kods 281269-11905, ar 2017.gada 30.aprīli. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

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

ielā 4. 
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2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu “Mētras”-8   

Dunikas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

  

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Mirdzas Meļņikovas, personas 

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

(28.03.2017.Nr.2.1.8/528), kurā lūgts izskatīt jautājumu par komunālo pakalpojuma 

līguma, adresē “Mētras” – 8, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Komunālo pakalpojumu līgums noslēgts uz laiku līdz 2017.gada 28.februārim 

un dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 29.februārī, uz laiku no 

2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu 

nodaļas sniegtās informācijas uz 01.04.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu 

īri ir 119.79 EUR un komunāliem maksājumiem (ūdens, kanalizācija, atkritumu 

apsaimniekošana) ir 109.56 EUR. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.04.2017.prot.Nr.9) , pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu un personīgo 

iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu un līgumu par komunāliem 

pakalpojumiem adresē „Mētras”- 8, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads 

ar Mirdzu Meļņikovu, personas kods 141044-10803, uz laika posmu līdz 

2017.gada 31.augustam. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

2.4. Par dzīvokļa piešķiršanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ritas Kalniņas, personas kods 

100865-10836, deklarētā adrese „Laugaļi”, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (11.04.2017. Nr.2.1.8/608), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa 

piešķiršanu, ir trūcīgās ģimenes statuss, vīrs 2.grupas invalīds. 

 Rita Kalniņa 2016.gada 24.martā ir uzņemta Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

un Dunikas pagasta dzīvokļu rindā.  

Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas Ritai Kalniņai nepieder 

īpašums, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. 

Rita Kalniņa ir deklarēta Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā 

dienesta sniegtās informācijas personai ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss 

no 01.04.2017.-30.06.2017. 

Jautājums par dzīvojamās platības ierādīšanu steidzamības kārtā (28.02.2017. 

iesniegums Nr.2.1.8/442), tika skatīts 2017.gada 23.marta Rucavas novada domes 

sēdē, kurā saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 
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pirmo daļu un 6. panta pirmo daļu nolēma atteikt palīdzību dzīvojamās platības 

ierādīšanā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.04.2017.prot.Nr.9), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, 

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

jautājumu risināšanā” un personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt vienistabas dzīvokli Nr. 4 mājā “Mazkatuži”, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads,  Ritai Kalniņai, personas kods 100865-10836, ar 

01.06.2017.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē “Mazkatuži”-4, Rucavas 

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

uz laika posmu no 01.06.2017. līdz 31.12.2017. 

3. 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 uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Jāņa Otaņķa, personas kods 

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

(28.02.2017. Nr.2.1.8/443), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas 

pagasta dzīvokļu rindā un dzīvokļa Nr.2 mājā “Miesnieki” Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā izīrēšanu. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas Jānim Otaņķim 

nepieder īpašums, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas 

nodrošināšanai. Jānis Otaņķis ir deklarēts Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada 

domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai piešķirts trūcīgās ģimenes 

statuss ar 01.12.2016. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.04.2017.prot.Nr.9) , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu 

un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā Jāni Otaņķi, personas kods 190649-

11920, ar 01.05.2017. 

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. 
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2.6. Par Rucavas novada Tūrisma informācijas centra nolikuma grozījumiem 

 

Rucavas novada tūrisma informācijas centra nolikumā nepieciešams veikt 

grozījumus: 

Veikt labojumus 1.4.1. punktā norādot e-pasta adresi: tic@rucava.lv 

Papildināt nolikuma 3. nodaļu ar punktu 3.1.13. šādā redakcijā: 

“3.1.13. TIC un TIP veic laivu reģistrāciju saskaņā ar Rucavas novada domes 

saistošajiem noteikumiem.” 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.04.2017.prot.Nr.9) , pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Izdarīt Rucavas novada tūrisma informācijas centra nolikumā šādus grozījumus: 

1. Veikt labojumus 1.4.1. punktā norādot e-pasta adresi: tic@rucava.lv. 

2. Papildināt nolikuma 3. nodaļu ar punktu 3.1.13. šādā redakcijā: 

“3.1.13. TIC un TIP veic laivu reģistrāciju saskaņā ar Rucavas novada domes 

saistošajiem noteikumiem.” 

 

 

2.7. Par projektu „Proti un dari” (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informē: 

- Projekta “Proti un dari” mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu 

iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai citu Nevalstisko 

organizāciju organizētajos apmācību pasākumos.  

- Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 

kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 

aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (šobrīd neviens jaunietis nav pieteicies). 

- Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2018.gada 31.decembrim. 

- G. Vindiga uzrunās potenciālos jauniešus un noskaidros piemērojamos 

atbalsta pasākumus (piem. kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas 

mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot 

ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 

kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu 

centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā 

vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie 

amata meistara). 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

 

2.8. Par projektu „Kurzeme visiem” (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informē: 

- Rucavas novada pašvaldība 14.04.2016. ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 

Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā, 

mailto:tic@rucava.lv
mailto:tic@rucava.lv
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kuras mērķis ir uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Rucavas 

novadā. 

- Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot 

virkni aktivitāšu, kuras 

pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām: 

1) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un 

viņu ģimenēm; 

2) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

3) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu 

vecumam; 

4) potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm. 

 

19.04.2017 Kuldīgā notika KPR organizēta kontaktpersonu tikšanās, kuras laikā tika 

apskatītas projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes. Papildus piedalījās SIA 

„SAFEGE Baltija” eksperti un Labklājības ministrija. 

Rucavas novadā ir aktuāli 11 iesniegumi no personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, šobrīd notiek individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 

izstrāde, atbalsta plāniem jābūt gataviem līdz 10.05.2017, paralēli projekta ietvaros 

notiek deinstitucionalizācijas (DI) plānu izstrāde (jābūt izstrādātam līdz 31.12.2017), 

kuru veic SIA „SAFEGE Baltija”, iegūstot un apkopojot informāciju par esošo 

situāciju Kurzemes pašvaldībās un institūcijās, 14.04.2017. G. Vindiga nosūtīja 

prasīto informāciju. Kad tiks atsūtīti personu atbalsta plāni, DI izstrādātājs būs 

jāinformē par plānotajiem atbalsta pasākumiem. 

22.05.2017 plānota DI plāna 2.redakcija, jūnijā plānotas tikšanās ar 

pašvaldības DI vadības grupām. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

 

2.9. Par projektu “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanu” (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informē: 

- Projekta idejas koncepta nosaukums - Rucavas pamatskolas ēkas 

siltināšana 

- Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms – 285000 

EUR (22.11.2016 MK Nr.704 “Par projektu ideju konceptu….) 

- Projekta iesniegšanas termiņš: 30.11.2016 – 29.11.2017 

- Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīža 

-22.03.2017 Lēmums par Cenu izpēti Nr.CI-2017-3, nosaka, ka uzvarētājs par 

tiesībām veikt “Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošas ēkas vienkāršotās 

fasādes atjaunošanas projekta izstrādi (apliecinājuma karte)”  ir SIA “EIROPRO”, 

kura piedāvātā līguma cena ir 9900 EUR bez PVN. 

Šobrīd notiek dažu līguma punktu saskaņošana, līgumu plānots parakstīt 

līdz 21.04.2017, šajā datumā plānots, ka ēku apsekos projektētāju eksperti. 

- Avansa maksājums līdz 90% no kopējā ES fonda finansējuma. 

Projektu īsteno līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  
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2.10. Par projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības 

pasākumus Latvijā un Lietuvā” (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

24.01.2017.(prot.Nr.2) Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informē, ka iesniegti 

projekti  par videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu, aprīkojuma glābšanas dienestiem 

iegādei. 

27.04.2017. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams 

informē: 

Projekts noraidīts, Kurzemes plānošanas reģions, pārstrādā projekta 

pieteikumu atkārtotai iesniegšanai. 

- Projekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions, dalībnieki vairākas 

Latvijas  un Lietuvas pašvaldības. 

- Projekta attiecināmas izmaksas - 15000 EUR 

- ES līdzfinansējums 85% - 12750 EUR 

- RND finansējums - 6750 EUR (4500 – Elektrības pieslēgšana – 

neattiecināmās izmaksas) 

- RND Priekšfinansējums – 19500 EUR 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

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

 

2.11. Par projektu “Dabas un zināšanu tūre Rietumu Lietuvas un Kurzemes 

reģiona piekrastē” (Arboretum) (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informē: 

06.02.2017 VARAM lēmums Nr. 5-41/974 par projekta noraidīšanu  

- Projekta nosaukums “Nature and knowledge tour in foreshore 

of Western Lithuania and Courland region” – LV – “Dabas un zināšanu tūre 

Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģiona piekrastē” 

- Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 

- Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu 

sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un 

pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. 

- Kopā ar Lietuvas partneriem plānots pārstrādāt projekta pieteikumu un 

pieteikties otrajā kārtā, kas ir atvērta no 27.03.2017 - līdz 31.05.2017 

- Projektā plānotās aktivitātes: 1 - Individuālu maršrutu izveide ar 

meistarklasēm un darbnīcām – Rucavas arborētums (Muižas kalns, Rucavas centra un 

pamatskolas apstādījumi), Etnogrāfiskā māja “Zvanītāji”, Brīvdabas muzejs 

"Vītolnieki", DP “Pape”; 2 – Nojumes izveide muižas kalnā;  3 – informatīvo plākšņu 

izvietošana pie stādījumiem. 

- Projekta vadošais partneris - Klaipēdas botāniskais dārzs 

- Projekta attiecināmas izmaksas - 46000 EUR 

- ES līdzfinansējums 85% - 39100 EUR 

- RND finansējums - 6900EUR (4500 – Elektrības pieslēgšana – 

neattiecināmās izmaksas) 

- RND Priekšfinansējums – 46000 EUR 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  
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2.12. Par projektu “Putnu vērošanas torņa izbūve pie Papes ezera” (informatīvs) 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

24.01.2017.(prot.Nr.2) Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informēja, ka iesniegts 

projekts Papes ezera torņa un laipas izbūvei.  

27.04.2017. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams 

informē: 

06.04.2017 saņemts  CFLA Lēmums Nr. 39-2-60/3024 par Par projekta iesnieguma 

Nr.5.4.1.1/17/A/002 noraidīšanu.  

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

 

2.13. Par grants ceļiem (informatīvs) 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

24.01.2017.(prot.Nr.2) Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informēja, ka ir 

procesā projekts par grants ceļiem. 

27.04.2017. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams 

informē: 

Noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “TOPOPROJEKTS” saskaņā ar veikto 

cenu izpēti „Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana 

pašvaldības autoceļam Rucavas novada ceļiem” (identifikācijas Nr. CI-2017-02), 

veikt topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfiskā plāna izgatavošanu, 2600 EUR bez 

PVN. 

Izpildes termiņš 30 dienas no līguma noslēgšanas dienas. 

Pēc topogrāfijas veikšanas tiks veikts iepirkums projektēšanas darbiem. 

- Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 15.oktobra līdz 

2019.gada 1.decembrim 

- Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem- 

ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta 

īstenošanu. 

- RND 18.08.2016 MK  noteikumos  Nr.475 noteiktais finansējums 

640000.00 EUR  

- Projekta īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma 

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

 

2.14. Par zemes gabala (meža) pārņemšanu pie Rucavas pamatskolas 

(informatīvs) 

(ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

  
24.01.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas sēdē Attīstības 

nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informē, ka tiek gaidīta atbilde no VAS „Latvijas Valsts 

meži” uz pašvaldības nosūtīto vēstuli par zemes gabala pie Rucavas pamatskolas 

pārņemšanu parka izveidei.       
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27.04.2017. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams 

informē: 

Zemkopības ministrija 16.03.2017. vēstulē norāda, ka nepiekrīt nodošanai 

Rucavas novada pašvaldības īpašumā. 

20.04.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja vienojas uzdot 

Attīstības nodaļas vadītājam turpināt darbu pie zemes gabala pie Rucavas pamatskolas 

pārņemšanas. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

jurists G.Šķubers) 

 

3.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 

otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu  un 

atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo Rucavas novada domes jurists G.Šķubers) 

 

  Ar Rucavas novada domes 2016.gada 30.novembra lēmumu “Par kustamās 

mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas apstiprināšanu“ (protokols Nr.20) 

pašvaldības kustamā manta - pasažieru autobuss Mercedes Benz 0404, reģ. 

nr.HF7382 tika nodota atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 11 570,25. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas 

komisija (turpmāk -Komisija) 2016.gada 22.decembrī konstatēja, ka pirmā mutiskā 

kustamās mantas izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

31.panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, 

ja noteiktos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2017.gada 26.janvāra  lēmumu “Par 

pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 pirmās 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu” prot. Nr.2,3.8.p. pirmā izsole tika atzīta par nenotikušu un tika nolemts 

rīkot otro mutisko izsoli, nosakot nosacīto pārdošanas cenu  EUR 9256,00. 

Komisija 2017.gada 9.martā atkārtoti  konstatēja, ka otrā mutiskā kustamā 

mantas izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta 

pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja 

noteiktos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks.  

Saskaņā ar Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto 

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

pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. 

un 7.pants). Vai arī saskaņā ar 32.panta otrās daļas 1.punktu, ja otrā izsole ir 

nesekmīga izsoles komisija, kas organizē izsoli:  

1) var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) ieteikumu 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, 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, 

otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2017. 

gada 9. marta Komisijas sēdes protokolu; 

2. rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles 

sākumcenu ne vairāk kā par 35 procentiem no nosacītās cenas (EUR 9256,00). 

3. apstiprināt trešās mutiskās izsoles nosacīto pārdošanas cenu EUR 6016,40 

noapaļojot to uz EUR 6016,00 un apstiprināt “Pašvaldības kustamās mantas – 

pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 trešās izsoles noteikumi” izsoles 

noteikumus; 

4. uzdot 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”. 

 

Pielikumā: 

1. 2017. gada 9. marta Komisijas sēdes protokola kopija uz 2 lp. 

2. “Pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 

trešās izsoles noteikumi” uz 10 lp. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte L.Stendze. 

 

 

3.2. Par pilnvarojumu Rucavas novada pašvaldības policijai 

(Ziņo Rucavas novada domes jurists G.Šķubers) 

 

Atbilstoši Latvijas administratīvi pārkāpuma kodeksa 211.
3
 pantam (turpmāk 

tekstā LAPK) kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu 

ievērošanu realizē pašvaldības domes pilnvarotas amatpersonas. Pašvaldības domes 

pilnvarotas amatpersonas realizē kontroli arī pār mehānisko transportlīdzekļu 

pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, vai īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā 

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 22.pantu 1.daļu vietējā pašvaldība 

atbilstoši likumā "Par pašvaldībām" noteiktajai pašvaldības atbildībai veic kontroli 

vides jomā. Atbilstoši minētā likuma 22.panta 3.daļai, ja tiek pārkāptas normatīvo 

aktu prasības attiecībā uz  mehānisko transportlīdzekļu stāvēšanu vai apstāšanos, 

ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā vai 

pludmalē, vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un transportlīdzekļa vadītājs 

neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, pašvaldības vides kontroles amatpersonām un 

pilnvarotajām amatpersonām ir tiesības rīkoties saskaņā ar minētā likuma 21.pantā 

otrajā daļā noteiktos administratīvo sodu piemērošanas kārtību. 

LAPK 246.panta pirmās daļas pirmais teikums noteic, ka par izdarīto 

administratīvo pārkāpumu administratīvā pārkāpuma protokolu sastāda pilnvarota 

persona.  
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Atbilstoši LAPK 247.panta pirmajai daļai personas, kurām ir tiesības sastādīt 

administratīvā pārkāpuma protokolu, nosaka šis likums vai citi normatīvie akti. 

Minētā panta otrā daļa noteic, ka protokolu ir tiesīgas sastādīt arī attiecīgi pilnvarotas 

pašvaldību amatpersonas.  

Likuma „Par policiju” 19.panta sestā daļa piešķir pašvaldības policijai tiesības 

sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus. Taču pašvaldības policija var sastādīt 

protokolus tikai par tiem pārkāpumiem, kuru pakļautība ir noteikta LAPK 214.
1
 pantā. 

Atbilstoši LAPK 214.
1
 pantā noteiktajam pašvaldības policijas pakļautībā nav nodoti 

Vides aizsardzības likuma 22.panta pārkāpumi, kā arī LAPK 211.
3
 pantā noteiktās 

kontroles tiesības pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu 

ievērošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Līdz ar to pašvaldības policijas amatpersonas nav pilnvarotas sastādīt 

administratīvā pārkāpuma protokolu par Vides aizsardzības likuma 22.pantā 

paredzēto pārkāpumu, kā arī tās nevar kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās vai 

stāvēšanas noteikumu ievērošanu Rucavas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

LAPK neparedz iespēju turpināt lietvedību uz administratīvā pārkāpuma protokola 

pamata, ko ir sastādījusi amatpersona, kas tam nav normatīvajos aktos pilnvarota. 

Lai nodrošinātu administratīvā protokola sastādīšanas, administratīvā 

pārkāpuma lietvedības uzsākšanas un naudas soda uzlikšanas tiesības, nepieciešams 

noteikt attiecīgu pilnvarojumu Rucavas novada pašvaldības policijas amatpersonām. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu ( 24.04.2017.,protokols 

Nr.7) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

likuma “Par policiju” 19.panta piekto daļu, Vides aizsardzības likuma 22.pantu, 

LAPK 211.
3
pantu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Rucavas novada pašvaldības policijas amatpersonas kontrolēt 

transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu Rucavas 

novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar LAPK 211.
3
 pantu un uzsākt 

lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās, sastādīt administratīvo pārkāpumu 

protokolus un uzlikt administratīvos sodus. 

2. Pilnvarot Rucavas novada pašvaldības policijas amatpersonas veikt kontroli 

pār Vides aizsardzības likuma 22. pantā paredzētajiem pārkāpumiem un uzsākt 

lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās, sastādīt administratīvo pārkāpumu 

protokolus un uzlikt administratīvos sodus. 

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

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

ielā 4. 

 

 

3.3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Rucavas etnogrāfiskajam 

ansamblim tautas tērpu elementu atjaunošanai”. 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata biedrības “Jumītis” valdes priekšsēdētājas V.Stadgales iesniegumu 

(reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 12.04.2017.,Nr.2.1.8/615) ar lūgumu 

piešķirt līdzfinansējumu projektam “Rucavas etnogrāfiskam ansamblim tautas tērpu 

elementu atjaunošanai” 350 euro. 
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Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu 

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: 

Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Jumītis” projekta “Rucavas etnogrāfiskam 

ansamblim tautas tērpu elementu atjaunošanai” realizācijai 350 euro no Attīstības 

nodaļas budžetā paredzētiem līdzekļiem “Pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem”.  

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte L.Stendze. 

 

 

3.4. Par dzīvokļiem mājā „Austrumi” 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

11.04.2017.Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas un Sociālo un 

medicīnas lietu komitejas kopīgā sēdē tika izskatīts jautājums par nekustamo īpašumu 

“Austrumi” (dzīvokļiem). L.Stendze izteica priekšlikumu veikt pašvaldības 

dzīvokļiem „Austrumos” novērtējumu un izvērtēt iespēju/priekšlikumu pārdot 

minētos dzīvokļus, jo zeme nepieder pašvaldībai, un iegūtos līdzekļus novirzīt 

dzīvokļu iegādei centrā. Lai varētu šādu priekšlikumu vērtēt, nepieciešami dzīvokļu 

novērtējumi. 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja un Sociālo un medicīnas lietu 

komiteja kopīgā sēdē ( protokols Nr.8) nolēma: uzdot izpilddirektoram Guntim 

Ratniekam organizēt nekustamā īpašuma “Austrumi”, kadastra Nr.64845100068 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā novērtējuma veikšanu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgas komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 1 (A.Rolis), 

NOLEMJ: 

Uzdot izpilddirektoram Guntim Ratniekam organizēt nekustamā īpašuma “Austrumi”, 

kadastra Nr.64845100068 Rucavas pagastā, Rucavas novadā novērtējuma veikšanu. 

 

 

3.5. Par nekustamā īpašuma “Melnupes” novērtējuma veikšanu 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

 11.04.2017.Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas un Sociālo un 

medicīnas lietu kopīgā sēdē ( protokols Nr.8) tika izskatīts jautājums par nekustamo 

īpašumu “Melnupes””. 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja un Sociālo un medicīnas lietu 

komiteja kopīgā sēdē (protokols Nr.8) nolēma: uzdot izpilddirektoram Guntim 

Ratniekam organizēt nekustamā īpašuma “Melnupes”, kadastra Nr.64515130019, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā novērtējuma veikšanu. 

24.04.2017. Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē ( protokols Nr.7 ) tika pieņemts 

lēmums uzdot Rucavas novada būvvaldes speciālistiem apsekot nekustamo īpašumu 
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“Melnupes”, kadastra Nr.64515130019, Dunikas pagastā, Rucavas novadā un sniegt 

savu atzinumu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Uzdot Rucavas novada būvvaldes speciālistiem apsekot nekustamo īpašumu 

“Melnupes”, kadastra Nr.64515130019, Dunikas pagastā, Rucavas novadā un sniegt 

savu atzinumu. 

 

 

3.6. Par nekustamo īpašumu „Ziediņi” Dunikas pagastā 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

11.04.2017.Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas un Sociālo un 

medicīnas lietu kopīgā sēdē ( protokols Nr.8) tika izskatīts jautājums par nekustamo 

īpašumu “Ziediņi” Dunikas pagastā. Domes priekšsēdētājs J.Veits redz to kā 

dzīvojamo māju, ka personas, kas dzīvo „Dunikas skolā” var dzīvot „Ziediņos”. 

Izpilddirektors G.Ratnieks norāda, ka „Dunikas skola” ir avārijas stāvoklī, ka 

visticamāk, ka personām būs jāierāda cita dzīvojamā platība. Deputāte Gundega Zeme 

neredz šo ēku kā dzīvojamo māju un deputāte Irēna Šusta ierosina, ka šajās telpās 

varētu izvietot bērnu un jauniešu dienas centru “Purenītes”. Komitejas vadītāja Līga 

Stendze piekrīt Gundegai Zemei un Irēnas Šustas teiktajam par bērnu un jaunieši 

dienas centra izveidi, piesaistot bērnu un jauniešu centra izveidei ES projektu finanšu 

līdzekļus. 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja un Sociālo un medicīnas lietu 

komiteja kopīgā sēdē ( protokols Nr.8)  nolēma:  piesaistīt ES fondu finanšu 

līdzekļus Bērnu un jauniešu dienas centra izveidei nekustamajā īpašumā “Ziediņi” 

Dunikas pagastā.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7 ) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus  Bērnu un jauniešu dienas centra izveidei 

nekustamajā īpašumā “Ziediņi” Dunikas pagastā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājam Edgaram 

Bertramam. 
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3.7. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

( ziņo Finanšu analītiķe Ināra Reine ) 

  

Izskata  sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā . 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumu.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7 ) ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, 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.7 “Vienotais klientu apkalpošanas 

centrs”. 

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

6.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr. 17 “Rucavas novada būvvalde”. 

7.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.18 “Tūrisma informācijas centrs”. 

8.Apstiprināt finansējumu projektam “Prasmju skola 2017” 850 euro apmērā. 

9.Apstiprināt finansējumu projektam “Pieteikuma sagatavošana Rucavas kultūrtelpas 

iekļaušanai Nacionālajā nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā” 1200 euro 

apmērā. 

10.Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

11.Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas 

triju dienu laikā  elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

12. 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.3/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

 

 

3.8. Par zemes vienības “Zaķīši" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar Rucavas novada domes 2017.gada 23.februāra domes lēmumu Nr.4 tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Zaķīši” kad.apz. 

64840140077, Rucavas pagastā. 



29 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēde 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā 

“Duvzares Vēstis”, izlikta Dunikas pagasta pārvaldes telpās un Rucavas novada 

domē. Pieteicās vairākas personas uz vienu zemes vienību, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

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 „Zaķīši” kad. 

apzīm. 64840140077, 2,3 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2017. ir 1909,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 1909,00 EUR x 5% =  

95,45 EUR: 2,3 ha=41,50 EUR. Par 1 ha ir 41,50 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.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu un pamatojoties uz 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Zaķīši”, 2,3 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 64840140077, Rucavas pagastā, nomas tiesību 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 41,50 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 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. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Zaķīši” 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 

64840140077, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību 

iegūšanai” komisiju šādā sastāvā: izsoles vadītājs – izpilddirektors Guntis 

Ratnieks, izsoles sekretārs Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – 

zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, domes sekretāre Santa Zuļģe.    

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles 

procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 
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8. Uzdot Rucavas novada domes juristam Gintam Šķuberam izstrādāt nomas 

līguma projektu. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Zaķīši” 2,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840140077, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 10 lp. 

 

 

3.9. Par zemes vienības “Jaunie Rudovici" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar Rucavas novada domes 2017.gada 23.februāra domes lēmumu Nr.4 tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Jaunie Rudovici” kad.apz. 

64840080374, Rucavas pagastā. 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā 

“Duvzares Vēstis”, izlikta Dunikas pagasta pārvaldes telpās un Rucavas novada 

domē. Pieteicās vairākas personas uz vienu zemes vienību, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

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 „Jaunie 

Rudovici” kad. apzīm. 64840080374, 1,1 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā 

vērtība uz 01.01.2017. ir 913,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 913,00 EUR 

x 5% = 45,65 EUR: 1,1 ha=41,50 EUR. Par 1 ha ir 41,50 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.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu un pamatojoties uz 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
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1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Jaunie Rudovici”, 1,1 

ha platībā, kadastra apzīmējums 64840080374, Rucavas pagastā, nomas 

tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 41,50 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 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. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Jaunie Rudovici” 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 

64840080374, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību 

iegūšanai” komisiju šādā sastāvā: izsoles vadītājs – izpilddirektors Guntis 

Ratnieks, izsoles sekretārs Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – 

zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, domes sekretāre Santa Zuļģe.    

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles 

procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

8. Uzdot Rucavas novada domes juristam Gintam Šķuberam izstrādāt nomas 

līguma projektu. 

                

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Jaunie Rudovici” 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840080374, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 10 lp. 

 

 

3.10. Par zemes vienības “Rodiņi" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar Rucavas novada domes 2017.gada 23.februāra domes lēmumu Nr.4 tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piederīgu zemes vienību “Rodiņi” kad.apz. 

64840080701, Rucavas pagastā. 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā 

“Duvzares Vēstis”, izlikta Dunikas pagasta pārvaldes telpās un Rucavas novada 

domē. Pieteicās vairākas personas uz vienu zemes vienību, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

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 „Rodiņi” 

kad. apzīm. 64840080701, 0,7503 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2017. ir 623,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 623,00 EUR x 5% = 

31,15 EUR: 0,7503 ha=41,52 EUR. Par 1 ha ir 41,52 EUR (bez PVN). Nomas tiesības 

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

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 
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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.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu un pamatojoties uz 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piederošās zemes vienības “Rodiņi”, 0,7503 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 64840080701, Rucavas pagastā, nomas 

tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 41,52 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 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. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Rodiņi” 0,7503 ha platībā, kadastra apzīmējums 

64840080701, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību 

iegūšanai” komisiju šādā sastāvā: izsoles vadītājs – izpilddirektors Guntis 

Ratnieks, izsoles sekretārs Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – 

zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, domes sekretāre Santa Zuļģe. 

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles 

procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

8. Uzdot Rucavas novada domes juristam Gintam Šķuberam izstrādāt nomas 

līguma projektu. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Rodiņi” 0,7503 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840080701, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 10 lp. 

 

 

3.11. Par zemes vienības “Sangrijas" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar Rucavas novada domes 2017.gada 23.februāra domes lēmumu Nr.4 tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Sangrijas” kad.apz. 

64840190069, Rucavas pagastā. 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā 

“Duvzares Vēstis”, izlikta Dunikas pagasta pārvaldes telpās un Rucavas novada 
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domē. Pieteicās vairākas personas uz vienu zemes vienību, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

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 „Sangrijas” 

kad. apzīm. 64840190069, 0,9 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2017. ir 684,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 684,00 EUR x 5% = 

34,20 EUR: 0,9 ha=38,00 EUR. Par 1 ha ir 38,00 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.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu un pamatojoties uz 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Sangrijas”, 0,9 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 64840190069, Rucavas pagastā, nomas 

tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 38,00 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 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. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Sangrijas” 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 

64840190069, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību 

iegūšanai” komisiju šādā sastāvā: izsoles vadītājs – izpilddirektors Guntis 

Ratnieks, izsoles sekretārs Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – 

zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, domes sekretāre Santa Zuļģe 

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles 

procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

8. Uzdot Rucavas novada domes juristam Gintam Šķuberam izstrādāt nomas 

līguma projektu. 
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Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Sangrijas” 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840190069, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 10 lp. 

 

 

3.12. Par zemes vienības “Purvi" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar Rucavas novada domes 2017.gada 23.februāra domes lēmumu Nr.4 tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Purvi” kad.apz. 

64840080372, Rucavas pagastā. 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā 

“Duvzares Vēstis”, izlikta Dunikas pagasta pārvaldes telpās un Rucavas novada 

domē. Pieteicās vairākas personas uz vienu zemes vienību, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

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 „Purvi” kad. 

apzīm. 64840080372, 1,1 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2017. ir 949,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 949,00 EUR x 5% = 

47,45 EUR : 1,1 ha=43,14 EUR. Par 1 ha ir 43,14 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.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu un pamatojoties uz 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Purvi”, 1,1 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 64840080372, Rucavas pagastā, nomas tiesību 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 43,14 EUR (bez PVN) gadā. 
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3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 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. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Purvi” 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840080372, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai” komisiju šādā 

sastāvā: izsoles vadītājs – izpilddirektors Guntis Ratnieks, izsoles sekretārs 

Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – zemes lietu speciāliste Dzintra 

Bļinova, domes sekretāre Santa Zuļģe 

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles 

procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

8. Uzdot Rucavas novada domes juristam Gintam Šķuberam izstrādāt nomas 

līguma projektu. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Purvi” 1,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840080372, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 10 lp. 

 

 

3.13. Par zemes vienības “Vizuļi" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar Rucavas novada domes 2017.gada 23.februāra domes lēmumu Nr.4 tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Vizuļi” kad.apz. 

64840090034, Rucavas pagastā. 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā 

“Duvzares Vēstis”, izlikta Dunikas pagasta pārvaldes telpās un Rucavas novada 

domē. Pieteicās vairākas personas uz vienu zemes vienību, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

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 „Vizuļi” kad. 

apzīm. 64840090034, 0,7 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2017. ir 581,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 581,00 EUR x 5% = 

29,05 EUR: 0,7 ha=41,50 EUR. Par 1 ha ir 41,50 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.  
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Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu un pamatojoties uz 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”, 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Vizuļi”, 0,7 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 648400900349, Rucavas pagastā, nomas tiesību 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 41,50 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 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. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Vizuļi” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 

64840090034, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību 

iegūšanai” komisiju šādā sastāvā: izsoles vadītājs – izpilddirektors Guntis 

Ratnieks, izsoles sekretārs Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – 

zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, domes sekretāre Santa Zuļģe. 

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles 

procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

8. Uzdot Rucavas novada domes juristam Gintam Šķuberam izstrādāt nomas 

līguma projektu. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Vizuļi” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840090034, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 10 lp. 

 

 

3.14. Nolikuma  “Par kārtību, kādā notiek skolēnu un skolotāju 

prēmēšana Rucavas novada skolās”  apstiprināšana 

( ziņo Rucavas pamatskolas direktore L. Trumpika) 

 

Deputāti tiek iepazīstināti ar sagatavoto nolikuma “Par kārtību, kādā notiek 

skolēnu un skolotāju prēmēšana Rucavas novada skolās” projektu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas  ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 



37 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēde 

1. Apstiprināt nolikumu “Par kārtību, kādā notiek skolēnu un skolotāju 

prēmēšana Rucavas novada skolās”. 

2. Šis nolikums stājās spēkā 2017. gada 27. aprīlī. Līdz ar šī nolikuma 

apstiprināšanu spēku zaudē 2013. gada 28. novembra sēdē (protokols Nr.24, 

6.1.)  apstiprinātais nolikums “Par kārtību, kādā notiek skolēnu un skolotāju 

prēmēšana Rucavas novada skolās”. 

 

Pielikumā: Nolikums “Par kārtību, kādā notiek skolēnu un skolotāju prēmēšana 

Rucavas novada skolās” uz 3 lp. 

 

 

3.15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Dokumentālā filma par 

pasaules latviešu ģimeņu 3x3 kustību” 

( ziņo finanšu analītiķe Ināra Reine ) 

  

Izskata biedrības “Trīs reiz trīs” valdes locekles Daigas Bitinieces iesniegumu 

( reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 19.04.2017.,Nr.2.1.5/245 ) ar lūgumu 

piešķirt līdzfinansējumu projekta “Dokumentālās filma par pasaules latviešu ģimeņu 

3x3 kustību”  realizācijai 500 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Tīs reiz trīs” projekta “Dokumentālās filma par 

pasaules latviešu ģimeņu 3x3 kustību”  realizācijai 500 euro no attīstības nodaļas 

budžetā paredzētiem līdzekļiem “Pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem”.  

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

 

3.16. Par projekta “Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas 

uzlikšana” iesniegšanu Lauku attīstības apakšpasākuma „Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) 

konkursam 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 3. Kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. Gadam pasākuma “Atbalsts LEADER 

vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. 

Gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 28.marta – 28.aprīlim. 

3.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums M2/R1 – Atbalsts 

sabiedriskā labuma iniciatīvām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( 

ELFLA) ir 289 821,95 EUR. 
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Ir izstrādāta un sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Rucavas 

bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana” iesniegšanai atklātā 

konkursā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. Gadam 2. 

Mērķa “Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību” 1. Rīcībā 

“Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām”.  

 Projekta ietvaros plānots uzstādīt nojumi, 3 solus ar atzveltni, 1 atkritumu 

urnu, 1 divvietīgas šūpoles, 1 rotaļu namiņu, 2 atsperšūpoles, 1 līdzsvara baļķi, 1 

šūpoles balansieris un 1 komplekso iekārtu ar kāpelēšanas iespēju, slidkalniņu un 

šūpolēm. Plānota rotaļu laukuma teritorijas paplašināšana un jauna žoga izbūve 1,5m 

augstumā  ar kopējo garumu 180m, kurā paredzēti 3 vienviru un 1 divviru vārti. 

- Projekta kopējās izmaksas ir 19280.77 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi 

simti astoņdesmit eiro un 77 centi). 

- ES fondu līdzfinansējums 79%, jeb 15231.81 EUR 

- Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 21%, jeb 4048.96 EUR 

- Avansa maksājums līdz 20% no ELFLA  - 3046,36 EUR 

- Pašvaldībai priekšfinansējumam jāparedz – 16234.41 EUR 

- Pēc projekta apstiprināšanas LAD, projektu plānots realizēt līdz 2017. 

Gada novembrim. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (20.04.2017.protokols 

Nr.9) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7 ) ieteikumu un 

pamatojoties uz 20.02.2017. Rucavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1/B 

„ Par Rucavas novada pašvaldības 2017. Gada budžetu”, 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Atbalstīt projekta “Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un 

sētas uzlikšana” iesnieguma iesniegšanu izsludinātajā konkursā un 

īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma 

uzlabošana un sētas uzlikšana” kopējās izmaksas EUR 19280.77 

(deviņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit eiro un 77 centi). 

3. Nodrošināt projekta “Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un 

sētas uzlikšana” īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes 

līdzfinansējumu EUR 4048.96 (četri tūkstoši četrdesmit astoņi eiro un 96 

centi) apmērā.  

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

3.17. Par projekta “Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” iesniegšanu 

Lauku attīstības apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) konkursam 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

 Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-
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2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 28.marta – 28.aprīlim. 

3.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums M2/R1 - Atbalsts 

sabiedriskā labuma iniciatīvām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( 

ELFLA) ir 289 821,95 EUR. 

Ir izstrādāta un sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Sikšņu 

bibliotēkas darba modernizācija” iesniegšanai atklātā konkursā sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam 2. mērķa “Veicināt kvalitatīvas, 

pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību” 1. rīcībā “Atbalsts sabiedriskā labuma 

iniciatīvām”. 

 Projekta ietvaros plānots Sikšņu bibliotēkas trīs telpu remonts, paredzēts 

uzstādīt piekaramos griestus, ar apgaismes ķermeņiem, uzstādīt jaunas vienviru durvis 

bez sliekšņa, kas atvieglotu iekļūšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atjaunot 

grīdas segumu un veikt elektroinstalācijas nomaiņu, kā arī uzstādīt dūmu detektorus. 

- Projekta kopējās izmaksas ir 19436.07 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri 

simti trīsdesmit seši eiro un 07 centi). 

- ES fondu līdzfinansējums 89%, jeb 17298.10 EUR 

- Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 11%, jeb 2137.97 EUR 

- Avansa maksājums līdz 20% no ELFLA  - 3459.62 EUR 

- Pašvaldībai priekšfinansējumam jāparedz – 15976.45 EUR 

- Pēc projekta apstiprināšanas LAD, projektu plānots realizēt līdz 2017.gada 

beigām. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (20.04.2017.protokols 

Nr.9) un Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu un pamatojoties uz 20.02.2017. 

Rucavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1/B „ Par Rucavas novada 

pašvaldības 2017. gada budžetu”,  

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

Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atbalstīt projekta “Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” iesnieguma 

iesniegšanu izsludinātajā konkursā un īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” 

kopējās izmaksas 19436.07 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit 

seši eiro un 07 centi). 

3. Nodrošināt projekta “Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” īstenošanai 

nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu EUR 2137.97 (divi 

tūkstoši simtu trīsdesmit septiņi eiro un 97 centi) apmērā. 

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

 

Ienāk deputāti A.Rolis un R.Timbra. 
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3.18. Par projekta “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai - Papes bākas 

stāvlaukuma paplašināšana” iesniegšanu Lauku attīstības apakšpasākuma 

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” (EJZF) konkursam 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

 Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 28.marta – 28.aprīlim. 

3.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums M3/R2 - Atbalsts vides 

resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā ( EJZF) ir 1 138 859,69  

EUR. 

Ir izstrādāta un sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Publiskās 

piekļuves vietas Baltijas jūrai - Papes bākas stāvlaukuma Papes paplašināšana” 

iesniegšanai atklātā konkursā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 

2020. gadam 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras 

piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.” 1. rīcībā “Atbalsts vides 

resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”. 

 Projekta ietvaros plānots paplašināt Papes bākas stāvlaukumu, palielinot 

novietojamo automašīnu skaitu par 20 līdz 30 vienībām, uzstādīt norādes zīmes. 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties pārvietojamu / izklājamu segumu, kuru sezonāli 

novietot publiskās pieejas vietas jūrai nobrauktuvē, kas ved no stāvlaukuma. 

- Projekta kopējās izmaksas ir 48865.39 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši 

astoņi simti sešdesmit pieci eiro un 39 centi). 

- ES fondu līdzfinansējums 90%, jeb 43978.85 EUR 

- Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 10%, jeb 4886.54 EUR 

- Avansa maksājums līdz 20% no EJZF  - 8795.77 EUR 

- Pašvaldībai priekšfinansējumam jāparedz – 35183.08 EUR 

- Pēc projekta apstiprināšanas LAD, projektu plānots realizēt līdz 2018.gada 

beigām. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (20.04.2017.protokols 

Nr.9) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,ptrotokols Nr.7 ) ieteikumu un 

pamatojoties uz 20.02.2017. Rucavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1/B 

„ Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžetu”,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai - Papes bākas 

stāvlaukuma Papes paplašināšana” iesnieguma iesniegšanu izsludinātajā 

konkursā un īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta  “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai - 

Papes bākas stāvlaukuma Papes paplašināšana” kopējās izmaksas 

48865.39 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci eiro un 

39 centi). 
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3. Nodrošināt projekta “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai - Papes 

bākas stāvlaukuma Papes paplašināšana” īstenošanai nepieciešamo 

Rucavas novada domes līdzfinansējumu EUR 4886.54 (četri tūkstoši astoņi 

simti astoņdesmit seši eiro un 54 centi) apmērā. 

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

 

3.19. Par projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” iesniegšanu Lauku attīstības 

apakšpasākuma  „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” (EJZF) konkursam 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

 Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

ietvaros. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 28.marta – 28.aprīlim. 

3.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums M3/R2 - Atbalsts vides 

resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā ( EJZF) ir 1 138 859,69  

EUR. 

Ir izstrādāta un sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Piekrastes 

zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana 

“Dzintarvēji”” iesniegšanai atklātā konkursā sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas 2014. – 2020. gadam 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas 

Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.” 1. rīcībā 

“Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”. 

 Projekta ietvaros plānota ēkas  "Dzintarvēji" iepriekš neatjaunotās ēkas daļas 

atjaunošana un tās pieguļošas teritorijas labiekārtošana (bruģēšana), plānota jumta 

seguma nomaiņa, neesošu logu un durvju atjaunošana, pārsegumu un fasādes 

atjaunošana, ūdens ievade ēkās un kanalizācijas un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 

ierīkošana, starpstāvu siltināšana, kā arī griestu un grīdu apdare.  

- Projekta kopējās izmaksas ir 251901.25 EUR (divi simti piecdesmit viens 

tūkstotis deviņi simti viens eiro un 25 centi). 

- ES fondu līdzfinansējums 90%, jeb 226711.12 EUR 

- Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 10%, jeb 25190.13 EUR 

- Avansa maksājums līdz 20% no EJZF  - 45342.22 EUR 

- Pašvaldībai priekšfinansējumam jāparedz – 206559.03 EUR 

- Pēc projekta apstiprināšanas LAD, projektu plānots realizēt līdz 2018.gada 

beigām. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (20.04.2017.protokols 

Nr.9) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) ieteikumu un 

pamatojoties uz 20.02.2017. Rucavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1/B 

„ Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžetu”,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,  
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1. Atbalstīt projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” iesnieguma iesniegšanu 

izsludinātajā konkursā un īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta  “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” kopējās 

izmaksas 251901.25 EUR (divi simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti 

viens eiro un 25 centi). 

3. Nodrošināt projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” īstenošanai nepieciešamo 

Rucavas novada domes līdzfinansējumu EUR 25190.13  (divdesmit pieci 

tūkstoši  simtu deviņdesmit eiro un 13 centi) apmērā. 

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

 

3.20. Par skaidrās naudas uzskaiti Rucavas novada tūrisma informācijas centrā 

 

Saskaņā ar Rucavas novada tūrisma informācijas centra nolikumu, kas 

apstiprināts 2016. gada 28. jūlijā, Tūrisma informācijas centrs un Tūrisma 

informācijas punkts var veikt saimniecisko darbību saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, kas nepieciešama iestādes funkciju īstenošanai un darbības 

nodrošināšanai. 

  Lai kvalitatīvi organizētu skaidras naudas darījumus un naudas apriti Tūrisma 

informācijas centrā nepieciešams apstiprināt noteikumus “Par skaidrās naudas uzskaiti 

Rucavas novada tūrisma informācijas centrā”. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(20.04.2017.protokols Nr.9) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols 

Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

8.punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Apstiprināt noteikumus “Par skaidrās naudas uzskaiti Rucavas novada tūrisma 

informācijas centrā”. 

 

Pielikumā: Noteikumi “Par skaidrās naudas uzskaiti Rucavas novada tūrisma 

informācijas centrā” uz 4 lp. 

 

 

3.21. Par Ķāķišķes ģimenes centra izveidi. 

( ziņo Sociālās un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja Gundega Zeme ) 

 

06.04.2017. Sociālās un medicīnas lietu komitejas sēdē ( protokols Nr.5) nolēma 

izveidot Ķāķišķes ģimenes centru. 

Ņemot vērā Sociālās un medicīnas lietu komitejas ( 04.04.2017.,protokols Nr.5) un 

Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017. protokols Nr.7)  ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 
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Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Izveidot Rucavas novada Ķāķišķes ģimenes centru ar 2017. gada 1. maiju. 

2. Apstiprināt Rucavas novada Ķāķišķes ģimenes centra nolikumu. 

 

Pielikumā: Rucavas novada Ķāķišķes ģimenes centra  nolikums uz  2 lapām. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts G.Rolis. 

 

 

 

3.22. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā. 

( ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks ) 

 

Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks ierosina likvidēt amata 

vietu “pašvaldības policijas vecākais inspektors” un izveidot jaunu amata vietu 

“pašvaldības policijas priekšnieks”, nosakot stundas tarifa likmi 3.34 euro.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 24.04.2017.,protokols Nr.7) 

ieteikumu 

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

Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Izveidot amata vietu “pašvaldības policijas priekšnieks”, nosakot samaksu par 

stundu 3.34 euro, ar 2017.gada 1.maiju.  

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2017. gadam ar 

veiktajiem grozījumiem. 

 

Pielikumā : Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts 2017. gadam uz 7 lapām. 

 

 

 

4. Par izmaiņām Rucavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

 

Saņemts Jāņa Gunara Līča iesniegums (19.04.2017., Reģ.Nr.2.1.8/634), kurā 

lūgts atbrīvot no Rucavas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 

sakarā ar kandidēšanu 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās.  

Rucavas novada dome 2013.gada 22.augusta sēdē pieņēma lēmumu „Rucavas 

novada vēlēšanu komisijas izveide” (protokols Nr.18, 5.), saskaņā ar kuru tika 

ievēlēta Rucavas novada vēlēšanu komisija septiņu locekļu sastāvā: Ilze Feodosova, 

Staņislava Skudiķe, Jānis Gunars Līcis, Everesa Pričina, Santa Zuļģe, Arvils Roga, 

Rita Knube, kā arī Rucavas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā tika 

iekļauta  Tamāra Linde. 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 2.panta otrā daļa nosaka “(2) Vēlēšanu komisijas sastāvs tiek grozīts 

šajā likumā noteiktajā kārtībā.”.  

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 11.panta pirmā daļa nosaka “(1) Vēlēšanu komisijas loceklis var 

izbeigt darbību komisijā, iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās republikas pilsētas 

domei vai novada domei.”, savukārt 11.panta ceturtā daļa nosaka “(4) Ja vēlēšanu 

komisijas loceklis savu darbību komisijā ir izbeidzis vai ir atsaukts no tās, dome 
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pieņem lēmumu par komisijas locekļa kandidāta uzaicināšanu vai jaunu vēlēšanu 

komisijas kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. Ja vēlēšanu komisijas 

loceklis savu darbību komisijā ir apturējis, jautājumu par viņa aizstāšanu ar vēlēšanu 

komisijas locekļa kandidātu izlemj dome.”.  

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma 2.panta otro daļu, 11.panta pirmo un ceturto daļu, ņemot 

vērā Rucavas novada domes 2013.gada 22.augusta sēdes lēmumu „Rucavas novada 

vēlēšanu komisijas izveide” (protokols Nr.18, 5.), personīgo iesniegumu, 

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

Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. Izbeigt Rucavas novada vēlēšanu komisija locekļa Jāņa Gunara Līča darbību 

Rucavas novada vēlēšanu komisijā. 

2. Apstiprināt Rucavas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu Tamāru Lindi  

par Rucavas novada vēlēšanu komisijas locekli.  

3. Uzdot domes sekretārei S.Zuļģei piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu 

komisijai par izmaiņām Rucavas novada vēlēšanu komisijas sastāvā.  

 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāte G.Zeme. 

 

 

5. Par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā  

pārskata apstiprināšanu 

( ziņo  Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

Deputāti tiek iepazīstināti ar Rucavas novada pašvaldības 2016. gada konsolidēto 

pārskatu. Deputāti norāda uz vairākām neprecizitātēm  2016. gada konsolidētajā 

pārskatā.  

Dome balso par sagatavoto lēmuma projektu: “Apstiprināt Rucavas novada 

pašvaldības 2016. gada konsolidēto pārskatu.” 

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

Rolis, Guntis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 4 (Līga Stendze, 

Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika). 

Par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir 

noraidīts. 
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Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

 

 

Izpilddirektors G.Ratnieks sniedz informāciju par komunālās daļas veiktajiem 

darbiem, teritorijas labiekārtošanu, veikto pašvaldības ceļu greiderēšanas pirmo kārtu,  

par veiktajām iepirkumu procedūrām, noslēgtajiem līgumiem un pašvaldības 

saimniecisko darbību. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par tikšanos ar aizsardzības 

ministru Raimondu Bergmani 21.aprīlī Nīcā, kurā pārrunāja iespējamās sadarbības 

virzienus starp pašvaldībām un valsts aizsardzības nozari, informē par Rucavas 

novada domes ārkārtas sēdi 28.aprīlī. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.30 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         03.05.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

03.05.2017. 
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 IZRAK

STS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017. gada 27.aprīlī        

 Nr.6 

2.7. Par projektu „Proti un dari” (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informē: 

- Projekta “Proti un dari” mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu 

iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai citu Nevalstisko 

organizāciju organizētajos apmācību pasākumos.  

- Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), 

kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts 

aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (šobrīd neviens jaunietis nav pieteicies). 

- Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2018.gada 31.decembrim. 

- G. Vindiga uzrunās potenciālos jauniešus un noskaidros piemērojamos 

atbalsta pasākumus (piem. kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas 

mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot 

ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 

kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu 

centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā 

vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie 

amata meistara). 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

 

2.8. Par projektu „Kurzeme visiem” (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informē: 

- Rucavas novada pašvaldība 14.04.2016. ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 

Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā, 

kuras mērķis ir uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Rucavas 

novadā. 

mailto:dome@rucava.lv
http://www.rucava.lv/
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- Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot 

virkni aktivitāšu, kuras 

pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām: 

1) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un 

viņu ģimenēm; 

2) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

3) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu 

vecumam; 

4) potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm. 

 

19.04.2017 Kuldīgā notika KPR organizēta kontaktpersonu tikšanās, kuras laikā tika 

apskatītas projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes. Papildus piedalījās SIA 

„SAFEGE Baltija” eksperti un Labklājības ministrija. 

Rucavas novadā ir aktuāli 11 iesniegumi no personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, šobrīd notiek individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 

izstrāde, atbalsta plāniem jābūt gataviem līdz 10.05.2017, paralēli projekta ietvaros 

notiek deinstitucionalizācijas (DI) plānu izstrāde (jābūt izstrādātam līdz 31.12.2017), 

kuru veic SIA „SAFEGE Baltija”, iegūstot un apkopojot informāciju par esošo 

situāciju Kurzemes pašvaldībās un institūcijās, 14.04.2017. G. Vindiga nosūtīja 

prasīto informāciju. Kad tiks atsūtīti personu atbalsta plāni, DI izstrādātājs būs 

jāinformē par plānotajiem atbalsta pasākumiem. 

22.05.2017 plānota DI plāna 2.redakcija, jūnijā plānotas tikšanās ar 

pašvaldības DI vadības grupām. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

 

2.9. Par projektu “Rucavas pamatskolas ēkas siltināšanu” (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informē: 

- Projekta idejas koncepta nosaukums - Rucavas pamatskolas ēkas 

siltināšana 

- Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms – 285000 

EUR (22.11.2016 MK Nr.704 “Par projektu ideju konceptu….) 

- Projekta iesniegšanas termiņš: 30.11.2016 – 29.11.2017 

- Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīža 

-22.03.2017 Lēmums par Cenu izpēti Nr.CI-2017-3, nosaka, ka uzvarētājs par 

tiesībām veikt “Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošas ēkas vienkāršotās 

fasādes atjaunošanas projekta izstrādi (apliecinājuma karte)”  ir SIA “EIROPRO”, 

kura piedāvātā līguma cena ir 9900 EUR bez PVN. 

Šobrīd notiek dažu līguma punktu saskaņošana, līgumu plānots parakstīt 

līdz 21.04.2017, šajā datumā plānots, ka ēku apsekos projektētāju eksperti. 

- Avansa maksājums līdz 90% no kopējā ES fonda finansējuma. 

Projektu īsteno līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

 

2.10. Par projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības 

pasākumus Latvijā un Lietuvā” (informatīvs) 
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(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

24.01.2017.(prot.Nr.2) Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informē, ka iesniegti 

projekti  par videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu, aprīkojuma glābšanas dienestiem 

iegādei. 

27.04.2017. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams 

informē: 

Projekts noraidīts, Kurzemes plānošanas reģions, pārstrādā projekta 

pieteikumu atkārtotai iesniegšanai. 

- Projekta vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions, dalībnieki vairākas 

Latvijas  un Lietuvas pašvaldības. 

- Projekta attiecināmas izmaksas - 15000 EUR 

- ES līdzfinansējums 85% - 12750 EUR 

- RND finansējums - 6750 EUR (4500 – Elektrības pieslēgšana – 

neattiecināmās izmaksas) 

- RND Priekšfinansējums – 19500 EUR 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

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

 

2.11. Par projektu “Dabas un zināšanu tūre Rietumu Lietuvas un Kurzemes 

reģiona piekrastē” (Arboretum) (informatīvs) 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams informē: 

06.02.2017 VARAM lēmums Nr. 5-41/974 par projekta noraidīšanu  

- Projekta nosaukums “Nature and knowledge tour in foreshore 

of Western Lithuania and Courland region” – LV – “Dabas un zināšanu tūre 

Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģiona piekrastē” 

- Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 

- Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu 

sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un 

pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. 

- Kopā ar Lietuvas partneriem plānots pārstrādāt projekta pieteikumu un 

pieteikties otrajā kārtā, kas ir atvērta no 27.03.2017 - līdz 31.05.2017 

- Projektā plānotās aktivitātes: 1 - Individuālu maršrutu izveide ar 

meistarklasēm un darbnīcām – Rucavas arborētums (Muižas kalns, Rucavas centra un 

pamatskolas apstādījumi), Etnogrāfiskā māja “Zvanītāji”, Brīvdabas muzejs 

"Vītolnieki", DP “Pape”; 2 – Nojumes izveide muižas kalnā;  3 – informatīvo plākšņu 

izvietošana pie stādījumiem. 

- Projekta vadošais partneris - Klaipēdas botāniskais dārzs 

- Projekta attiecināmas izmaksas - 46000 EUR 

- ES līdzfinansējums 85% - 39100 EUR 

- RND finansējums - 6900EUR (4500 – Elektrības pieslēgšana – 

neattiecināmās izmaksas) 

- RND Priekšfinansējums – 46000 EUR 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

2.12. Par projektu “Putnu vērošanas torņa izbūve pie Papes ezera” (informatīvs) 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 
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24.01.2017.(prot.Nr.2) Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informēja, ka iesniegts 

projekts Papes ezera torņa un laipas izbūvei.  

27.04.2017. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams 

informē: 

06.04.2017 saņemts  CFLA Lēmums Nr. 39-2-60/3024 par Par projekta iesnieguma 

Nr.5.4.1.1/17/A/002 noraidīšanu.  

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

 

2.13. Par grants ceļiem (informatīvs) 

(ziņo Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

 

24.01.2017.(prot.Nr.2) Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informēja, ka ir 

procesā projekts par grants ceļiem. 

27.04.2017. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams 

informē: 

Noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “TOPOPROJEKTS” saskaņā ar veikto 

cenu izpēti „Augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna uzmērīšana un izgatavošana 

pašvaldības autoceļam Rucavas novada ceļiem” (identifikācijas Nr. CI-2017-02), 

veikt topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfiskā plāna izgatavošanu, 2600 EUR bez 

PVN. 

Izpildes termiņš 30 dienas no līguma noslēgšanas dienas. 

Pēc topogrāfijas veikšanas tiks veikts iepirkums projektēšanas darbiem. 

- Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 15.oktobra līdz 

2019.gada 1.decembrim 

- Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem- 

ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta 

īstenošanu. 

- RND 18.08.2016 MK  noteikumos  Nr.475 noteiktais finansējums 

640000.00 EUR  

- Projekta īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma 

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

 

2.14. Par zemes gabala (meža) pārņemšanu pie Rucavas pamatskolas 

(informatīvs) 

(ziņo Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E.Bertrams) 

  
24.01.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas sēdē Attīstības 

nodaļas vadītājs J.Ratkevičs informē, ka tiek gaidīta atbilde no VAS „Latvijas Valsts 

meži” uz pašvaldības nosūtīto vēstuli par zemes gabala pie Rucavas pamatskolas 

pārņemšanu parka izveidei.       

27.04.2017. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs E. Bertrams 

informē: 
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Zemkopības ministrija 16.03.2017. vēstulē norāda, ka nepiekrīt nodošanai 

Rucavas novada pašvaldības īpašumā. 

20.04.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja vienojas uzdot 

Attīstības nodaļas vadītājam turpināt darbu pie zemes gabala pie Rucavas pamatskolas 

pārņemšanas. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai.  

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)        Jānis 

Veits  

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre   

S.Zuļģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 8.maijā 

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES LĒMUMS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2017. gada 27.aprīlī         prot. Nr.6, 1.9.p. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunzemji, Liniņi” sadalīšanu 

 

Izskata nekustamā īpašuma “Jaunzemji, Liniņi” mantinieku (mantojuma 

apliecība Nr.9583, ko 2016.gada 16.decembrī izsniegusi zvērināta notāre Larisa 

Medvedeva) Jura Kleina un Anitas Kleinas iesniegumu (22.03.2017.Nr.2.1.8/511), 

kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunzemji, Liniņi” ar kadastra 

Nr.64840030013, Rucavas pagastā. Zemes vienības tiek uzmērītas. 

Ar 2011.gada 14.novembra Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.8316, 

īpašuma tiesības uz deviņām zemes vienībām atjaunotas Dzidrai Kleinai, personas 

kods 200733-10834, kura ir mirusi. 

Lūgts atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunzemji, Liniņi” kad. Nr.64840030013 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840110117, piešķirt nosaukumu 

“Dzērvenes”. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840030629, piešķirt 

nosaukumu “Mežābeles”. 

Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840040069, 64840080137, 

64840080226, 64840080256,64840190061, 64840190305, 64840200066, mainīt 

nosaukumu no “Jaunzemji, Liniņi” uz nosaukumu “Liniņi”. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.04.2017.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

mailto:dome@rucava.lv
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,  

1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

11. atļaut Jurim Kleinam, personas kods 200472-10813, Anitai Kleinai, personas 

kods 221159-10811, sadalīt nekustamo īpašumu “Jaunzemji, Liniņi” 

kad.Nr.64840030013. 

12. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840110117, platība 1,6ha 

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

13. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840110117 piešķirt jaunu 

nosaukumu “Dzērvenes”; 

14. noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201; 

15. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840030629, platība 2,3ha 

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

16. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840030629 piešķirt jaunu 

nosaukumu “Mežābeles”; 

17. noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

18. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840040069, 64840080137, 

64840080226, 64840080256, 64840190061, 64840190305, 64840200066 

mainīt nosaukumu “Jaunzemji, Liniņi” uz nosaukumu “Liniņi”; 

19. zemes vienībām ar nosaukumu “Liniņi” kadastra apzīmējumiem 

64840040069, 64840080137, 64840080226, 64840080256, 64840190061, 

64840190305, 64840200066 noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā:  

4. Zemes vienību  “Liniņi” shēma uz 4 lp. 

5. Jaunizveidotās zemes vienības “Dzērvenes” shēma uz 1 lp. 

6. Jaunizveidotās zemes vienības  “Mežābeles” shēma uz 1 lp. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   Jānis Veits 
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