
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 

2018. gada 24.maijā        Nr.10 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

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

Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

Nepiedalās: Daiga Ķēdže (citu pienākumu dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, finanšu analītiķe Ināra Reine, speciāliste mājokļu jautājumos Ilze 

Feodosova, jurists Gints Šķubers 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

Ar [..] apzīmētais nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā 

“Ķieņi”, atradnē “Priežkalni-2013.gada izpētes iecirknis” Dunikas pagastā 

1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Dzēses”, “Jaunie Grunduļi”, 

“Miezīši” 

1.9. Par adrešu precizēšanu 

1.10. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2018.gada 26.aprīļa lēmumā (protokols Nr.8, 

1.16.) 

1.11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi” - 10 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 

novadā” apstiprināšanu 

3.2. Par konkursu “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” 

3.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

 

4. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

 

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus I. Reinei  

6. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus I. Klanei  

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
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Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu apstiprināt 2018.gada 24.maija 

sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

7. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus G.Klievēnai 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

8. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

9. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas  

sastāva apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

10. Par Rucavas novada karoga skices apstiprināšanu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

Apstiprināt 2018.gada 24.maija sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

7. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus G.Klievēnai 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

8. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

9. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas  

locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

10. Par Rucavas novada karoga skices apstiprināšanu 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (27.04.2018.Nr.2.1.13/560), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no [..] zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt 

zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(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” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..] 

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība [..] ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu 

[..]; 
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4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 

0201. 

5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] noteikt zemes lietošanas mērķi 

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

kods 0101. 

6. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Zemes robebežu plāns nekustamajam īpašumam “Vīksnas”uz 2 lp. 

 

 

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (11.05.2018.Nr.2.1.13/602), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no [..] zemes vienībām. Lūgts atļaut sadalīt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] trīs atsevišķos īpašumos, Rucavas pagastā, 

piešķirt jaunus nosaukumus [..], noteikt zemes lietošanas mērķus.  

Atdalīt zemes vienību ar kad.apz. [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]. Atdalīt 

zemes vienību ar kadastra apz. [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]. Atdalīt zemes 

vienību ar kad.apz. [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..] un atdalīt zemes vienību ar 

kad.apz. [..] piešķirot jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes lietošanas mērķus. 

“Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts.  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

Romārs Timbra. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada 

teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut [..], sadalīt nekustamā īpašuma [..], zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras 

kopējā platība ir [..] ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz. [..] zemes gabalu [..] ha platībā (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 
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3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..]; 

4. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

5. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz. [..] zemes gabalu [..] ha platībā (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 

6. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..]; 

7. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

8. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu [..] platību [..] ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes lietošanas mērķi - 

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

0101. 

9. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam [..]. 

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

ierīcības likuma” prasībām. 

11. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

12. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

[..]; 

13. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]  piešķirt nosaukumu [..]; 

14. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

15. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

[..]; 

16. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]  piešķirt nosaukumu [..]; 

17. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

18. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

[..]; 

19. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt nosaukumu [..]; 

20. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

21. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kad.apz. [..]; 

22. atdalītai zemes vienībai ar kad.apz. [..]  piešķirt nosaukumu [..]; 

23. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.  

24. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

25. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: 

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam [..] 

uz 1 lp. 

2. Zemes robežu plāns uz 3 lp. 
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1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (03.05.2018.Nr.2.1.13/582), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabala [..] daļu [..] platībā, kas atrodas Rucavā, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] , uz zemes gabala “Purenītes” kadastra 

apzīmējums 64840080601 daļu  0,03ha platībā, kas atrodas Rucavā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.06.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (16.05.2018.Nr.2.1.13/618), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /28” kad.apz.64520060661 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /28” 

kadastra apzīmējums 64520060661  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar [..]. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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 A.Bārdulis) 
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Izskata [..], iesniegumu (03.05.2018.Nr.2.1.13/583), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabala “Purenītes” kad.Nr.64840080601 daļu 0,03 ha platībā, 

kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala “Purenītes”,  kadastra 

apzīmējums 64840080601 daļu  0,03 ha platībā,  kas atrodas Rucavā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.jūnija līdz 

2028.gada 31.maijam. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (16.05.2018.Nr.2.1.13/619), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /28” kad.apz.64520060661 0,06 ha 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks”,  

kadastra apzīmējums 64520060661 daļu  0,06 ha platībā,  kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

5. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.jūnija līdz 

2028.gada 31.maijam. 

6. 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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1.7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā 

“Ķieņi”, atradnē “Priežkalni-2013.gada izpētes iecirknis” Dunikas pagastā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata SIA “VOLARTS”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103016421, juridiskā 

adrese Siena iela 12-1, Liepāja, iesniegumu (07.05.2018.Nr.2.1.13/746), kurā lūgts 

izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts 

atradnē „Priežkalni-2013.gada izpētes iecirknis”, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 64520060032, 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, 

2018.gada 26.aprīlī Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 

izsniegtie Tehniskie noteikumi Nr. LI18TN0083, atradnes pase ar pielikumu.  

2018.gada 23.februārī Valsts vides dienests izsniedzis derīgo izrakteņu 

ieguves limitu smilts – grants un smilts atradnei “Priežkalni-2013.gada izpētes 

iecirknis”. Saskaņā ar limitu, atradnē drīkst iegūt 176.04 tūkst.m3 smilti –granti un 

429.59 tūkst.m3 smilti.  

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 derīgo izrakteņu atradņu 

teritorijā.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(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” 27.punktu, MK 2006.gada 

19.decembra noteikumu Nr. 1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 

izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes 

pasi” 4.punktu un iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. izsniegt SIA “VOLARTS”, vienotais reģistrācijas Nr.42103016421, bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē 

“Priežkalni-2013.gada izpētes iecirknis”, īpašuma “Ķieņi” 

kad.Nr.64520020033, zemes vienībā ar kad.apz.64520060032, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā.  

2. Nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai sagatavot zemes dzīļu 

izmantošanas nosacījumus un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju.  

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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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1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem 

[..] (Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (11.05.2018.Nr.2.1.13/604), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem [..], kā politiski represētai personai. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecība.  

Lūgts veikt nekustamo īpašumu nodokļu pārrēķinu piemērojot atlaides par 

iepriekšējiem gadiem. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

piemērošanas kārtība" 32. 33. 35. (nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo 

mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas) punktiem un 

personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. samazināt [..], nekustamo īpašumu [..] zemes nodokli par 50% no 01.06.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/138366-likuma-par-nekustama-ipasuma-nodokli-normu-piemerosanas-kartiba#p33
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1.9. Par adrešu precizēšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Valsts zemes dienests, veicot datu kvalitātes pārbaudi, ir konstatējis ka 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir izveidojusies situācija, kad 

Rucavas novadā divām vai vairākām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām 

reģistrēta viena adrese, kas ir pretrunā ar  Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi" 8.1 un 8.2 punktiem, kas nosaka, ka 

administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un katram adresācijas objektam 

piešķir vienu adresi.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, lai sakārtotu Kadastra informācijas sistēmā 

datus atbilstoši Adresācijas noteikumu prasībām par iepriekš minētajiem konstatētiem 

gadījumiem, izvērtējot pašvaldības sniegto informāciju, kā arī adresācijas objektu 

atrašanās vietu, norādītās adreses Kadastra informācijas sistēmā ir saglabātas pamata 

zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām. Savukārt, papildus zemes vienībai un uz 

tās esošajām ēkām adrese tika atsaistīta. Lūgts izvērtēt un piešķirt pielikumā 

norādītajām  papildus zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām adreses. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(protokols Nr.5) lēmumu un  pamatojoties uz 2015.gada 

8.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 

9.punktu (nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez 

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

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

formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām) 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. zemes vienībai ar kad.apz.64520100158 un uz tās esošām ēkām ar 

kad.apz.64520100158001; 64520100158002; 64520100158003 piešķirt adresi: 

“Strazdu šķūnis”, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480. 

2. Zemes vienībai ar kad.apz.64840080523 un uz tās esošai ēkai, 

kad.apz.64840080523001 piešķirt adresi: “Sarmas šķūnis”, Rucava, Rucavas 

pag., Rucavas nov., LV-3477. 

3. Zemes vienībai ar kad.apz.64840080331 un uz tās esošai ēkai, 

kad.apz.64840080331001 piešķirt adresi: “Baznīcas noliktava”, Rucava, 

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

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: zemes vienību plāni uz 3 lp. 
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1.10. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2018.gada 26.aprīļa  

lēmumā (protokols Nr.8, 1.16.)  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Konstatēts, ka 2018.gada 26.aprīļa lēmumā (protokols Nr.8, 1.16.)  “Par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu” lemjošā daļā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, 

tādējādi nepieciešams šo kļūdu izlabot.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.05.2018.(protokols Nr.5) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Administratīvā procesa likuma 72. 

pantu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes 

lēmuma (protokols Nr.8, 1.16.) lemjošās daļas 2.punktā  - ciparu “1,0” 

aizstājot ar ciparu “8,0” un 5.punktā ciparu “8,12” aizstājot ar ciparu “1,12”.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. panta 6. punktu, Ministru kabineta 

2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, 

3.3.apakšpunktu un minēto noteikumu 3.pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem 

Papes ezerā ir 52 gabali, kā arī 29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes 

ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un [..] 02.05.2018.iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā [..] 1 gab. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt iepirkumu speciālistei I.Klanei. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi” - 10 īres līguma pagarināšanu Rucavas 

novada Rucavas pagastā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

14.05.2018.Nr.2.1.13/609), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

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

[..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(16.05.2018. prot.Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

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

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

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

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar [..].  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

 

3.1. Par saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 

novadā” apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Izskata sagatavoto Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā” projektu.  

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.05.2018. (protokols Nr.9) 

ieteikumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

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

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā”. 

2. Uzdot domes sekretārei S.Zuļģei nosūtīt saistošos noteikumus Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā” uz 10 lp. 
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3.2. Par konkursu “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Lai nodrošinātu Rucavas novada vizuālo identitāti un sagatavotu Rucavas 

novada karoga skici, Rucavas novada dome 22.03.2018. apstiprināja konkursa “Par 

Rucavas novada karoga skices izstrādi” nolikumu. Konkursa mērķis ir izveidot 

Rucavas novada karogu saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

7. punktu kā unikālu Rucavas novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas 

dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.  

2018.gada 18.aprīlī iesniegtas trīs Rucavas novada karoga skices, autors [..].  

2018.gada 19.aprīlī Izglītības, kultūras un sporta komiteja, pārbaudot ieteikumus 

un tiem pievienotos dokumentus, secināja, ka  iesniegtie dokumenti un skices atbilst 

nolikuma prasībām. 

Saskaņā ar nolikuma “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” 4.2. punktu, 

lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izteikt viedokli par konkursam iesniegtajām 

skicēm, līdz 6.maijam tika organizēta visu trīs iesniegto skiču publiskā izstāde, kā arī 

elektroniski  varēja nobalsot internetā mājas lapā www.rucava.lv. Saņemtas kopā 78 

anketas, kurās iedzīvotāji 49 anketās par labāko atzinuši skici Nr.2, par skici Nr.3 – 18 

anketas un par skici Nr.1 – 11 anketas. 

Pamatojoties uz nolikuma “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” 4.7. 

punktu, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus, Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 09.05.2018. (protokols Nr.5) un Finanšu komitejas 18.05.2018. (protokols 

Nr.9) atzinumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Piešķirt pirmo vietu un naudas balvu EUR 1[..] par skici Nr.2 [..]. 

2. Piešķirt otro vietu un naudas balvu [..]par skici Nr.3 [..]. 

3. Piešķirt trešo vietu un naudas balvu [..] par skici Nr.1 [..]. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

  

http://www.rucava.lv/
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3.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. 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 grozījumus, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

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

2018.  gada    pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām. 

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

2018.  gada    pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

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

fonds. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.35“Rucavas pamatskola”. 

5. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos 

Nr2/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

6. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

brīvi pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

 

Pielikumā:  

1. Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/B „„Grozījumi 

Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos Nr2/B „Par 

Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

2. Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta  grozījumi uz 1 lp. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

4. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

 

Izskata [..] iesniegumu (reģistrēts kancelejā 26.03.2018. ar Nr.2.1.13/447), 

kurā lūgts anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

[..] 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, Rucavas 

novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (11.04.2018. Nr.2.1.8/2/795) [..] uz deklarēto 

dzīvesvietu ar uzaicinājumu iesniegt Rucavas novada pašvaldībā paskaidrojumu līdz 

2018.gada 23.aprīlim pulksten11.00, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā. Līdz minētajam termiņam netika iesniegts paskaidrojums, kas 

apliecinātu tiesisko pamatu [..] dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem[..] ir deklarēts dzīvesvietā 

[..] un līdz 2018. gada 21.maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis. 
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2018.gada 18.maijā pašvaldības kancelejā saņemta VAS “Latvijas Pasts” 

atpakaļsūtīta vēstule (reģistrācijas Nr. 2018/2.1.8/1/433), kas adresēta [..]. Pašvaldība 

tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar. 

Ņemot vērā minēto un izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un 

saskaņā ar likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās daļas 

2.punktu, MK 01.07.2003.gada noteikumu Nr.72  „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, un personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas ar 2018.gada 24.maiju par [..] deklarēto dzīvesvietu [..]. 

2. Uzdot domes sekretārei Santai Zuļģei ziņas par dzīvesvietas anulēšanu 

aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā. 

3. Lēmumu nosūtīt [..], uz deklarēto dzīvesvietu [..] 

4. Lēmumu nosūtīt [..], uz deklarēto dzīvesvietu [..]. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus I. Reinei 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

 Izskata Ināras Reines iesniegumu (21.05.2018. reģistrēts ar Nr.2.1.13/629 

(turpmāk - Iesniegums)), kurā lūdz domei sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu 

amatu savienošanai, lai realizētu 2002.gada 25.aprīļa likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta, 7.panta piektās daļu, kā arī 8.1 panta 

pirmās daļas noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu Inārai Reinei 

savienot Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa ar Rucavas 

novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa (priekšsēdētājas) amatu. I.Reine 

Iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada. 

Rucavas novada dome konstatē:  

1. Ināra Reine Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā 

apstiprināta ar 2018.gada 7.maiju (02.05.2018.domes sēdes lēmums 

(prot.Nr.9; 4.)). 

2. Ināra Reine Rucavas novada pašvaldības administratīvajā komisijas sastāvā 

apstiprināta 2018.gada 26.aprīlī (26.04.2018.domes sēdes lēmums (prot.Nr.8; 

9.)). 

Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai 

citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem 

citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību 

institūcijās Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

Saskaņā ar Likuma 1.panta 5.punktu- interešu konflikts ir situācija, kurā valsts 

amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas 
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darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai 

darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, Rucavas 

novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 6.pantu ir kompetenta sniegt atļauju 

I.Reinei savienot valsts amatpersonas amatu ar darbu citos amatos pašvaldībā.  

Ņemot vērā konstatētos faktiskos apstākļus, kā arī saņemot I.Reines apliecinājumu par 

to, ka veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu 

pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas 

ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku personiskās un mantiskās 

intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas, 

tiešo pienākumu pildīšanai, līdz ar to, ievērojot likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz 

Likuma 6.pantu, 8.¹ panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 

punktu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Atļaut Inārai Reinei, personas kods [..], savienot Rucavas novada 

pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu ar Rucavas novada 

pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa amatu.  

2. Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. 

Atbilstoši Likuma 8.¹ panta sestajai daļai un Administratīvā procesa 

likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. 

Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt 

Rucavas novada domi, ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu 

savienošanu. Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona 

pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas 

ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas 

doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas 

ētikas normām, ja savienojot Rucavas novada pašvaldības administratīvās 

komisijas locekļa ar Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

locekļa amatu pildīšanu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt 

interešu konflikta situācijā.  

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo 

administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas 

tiesu namā (Liepājā, Lielā ielā 4) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra un iziet L.Jaunzeme. 

 

6. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus I. Klanei 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

 Izskata Ingrīdas Klanes iesniegumu (21.05.2018. reģistrēts ar Nr.2.1.8/638 

(turpmāk - Iesniegums)), kurā lūdz domei sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu 

amatu savienošanai, lai realizētu 2002.gada 25.aprīļa likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta, 7.panta piektās daļu, kā arī 8.1 panta 

pirmās daļas noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu Ingrīdai Klanei 
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savienot Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa ar Rucavas 

novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa amatu. I.Klane Iesniegumā apliecina, 

ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada. 

Rucavas novada dome konstatē:  

1. Ingrīda Klane Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā 

apstiprināta ar 2018.gada 7.maiju (02.05.2018.domes sēdes lēmums 

(prot.Nr.9; 4.)). 

2. Ingrīda Klane Rucavas novada pašvaldības administratīvajā komisijas sastāvā 

apstiprināta 2018.gada 26.aprīlī (26.04.2018.domes sēdes lēmums (prot.Nr.8; 

9.)). 

Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai 

citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem 

citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību 

institūcijās Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

Saskaņā ar Likuma 1.panta 5.punktu- interešu konflikts ir situācija, kurā valsts 

amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas 

darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai 

darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, Rucavas 

novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 6.pantu ir kompetenta sniegt atļauju 

I.Klanei savienot valsts amatpersonas amatu ar darbu citos amatos pašvaldībā.  

Ņemot vērā konstatētos faktiskos apstākļus, kā arī saņemot I.Klane apliecinājumu par 

to, ka veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu 

pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas 

ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku personiskās un mantiskās 

intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas, 

tiešo pienākumu pildīšanai, līdz ar to, ievērojot likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz 

Likuma 6.pantu, 8.¹ panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 

punktu,  

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

Bārdulis, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atļaut Ingrīdai Klanei, personas kods [..], savienot Rucavas novada 

pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu ar Rucavas novada 

pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa amatu.  

2. Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. 

Atbilstoši Likuma 8.¹ panta sestajai daļai un Administratīvā procesa 

likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. 

Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt 

Rucavas novada domi, ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu 

savienošanu. Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona 
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pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas 

ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas 

doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas 

ētikas normām, ja savienojot Rucavas novada pašvaldības administratīvās 

komisijas locekļa ar Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

locekļa amatu pildīšanu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt 

interešu konflikta situācijā.  

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo 

administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas 

tiesu namā (Liepājā, Lielā ielā 4) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte L.Jaunzeme. 

 

 

7. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus G.Klievēnai 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

 Izskata Guntas Klievēnas iesniegumu (23.05.2018. reģistrēts ar Nr.2.1.8/659 

(turpmāk - Iesniegums)), kurā lūdz domei sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu 

amatu savienošanai, lai realizētu 2002.gada 25.aprīļa likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta, 7.panta piektās daļu, kā arī 8.1 panta 

pirmās daļas noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu Guntai Klievēnai 

savienot Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa 

(priekšsēdētājas) amatu ar Rucavas novada bāriņtiesas locekļa amatu.G.Klievēna 

Iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada. 

Rucavas novada dome konstatē:  

1. Gunta Klievēna par Rucavas novada bāriņtiesas locekli ir ievēlēta no 

2017.gada 2.janvāra (29.12.2016.domes sēdes lēmums (prot.Nr. 22; 4.)). 

2. Gunta Klievēna Rucavas novada pašvaldības administratīvajā komisijas 

sastāvā apstiprināta 2018.gada 26.aprīlī (26.04.2018.domes sēdes lēmums 

(prot.Nr.8; 9.)). 

Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai 

citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem 

citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību 

institūcijās Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

Saskaņā ar Likuma 1.panta 5.punktu- interešu konflikts ir situācija, kurā valsts 

amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas 

darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai 

darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, Rucavas 

novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 6.pantu ir kompetenta sniegt atļauju 

G.Klievēnai savienot valsts amatpersonas amatu ar darbu citos amatos pašvaldībā.  



19 
 

Rucavas novada domes 2018.gada 24.maija sēde 

Ņemot vērā konstatētos faktiskos apstākļus, kā arī saņemot G.Klievēnas 

apliecinājumu par to, ka veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņa 

nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu 

saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas radinieku 

personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas 

normām un nekaitēs viņas, tiešo pienākumu pildīšanai, līdz ar to, ievērojot likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi 

un pamatojoties uz Likuma 6.pantu, 8.¹ panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto 

daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27. punktu,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

1. Atļaut Guntai Klievēnai, personas kods [..], savienot Rucavas novada 

pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu ar Rucavas novada 

bāriņtiesas locekļa amatu.  

2. Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. 

Atbilstoši Likuma 8.¹ panta sestajai daļai un Administratīvā procesa 

likuma 68. panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. 

Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt 

Rucavas novada domi, ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu 

savienošanu. Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona 

pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas 

ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas 

doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas 

ētikas normām, ja savienojot Rucavas novada pašvaldības administratīvās 

komisijas locekļa ar Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

locekļa amatu pildīšanu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt 

interešu konflikta situācijā.  

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo 

administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas 

tiesu namā (Liepājā, Lielā ielā 4) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 

 

 

 

8. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata administratīvās komisijas locekļa Daigas Ķēdžes, [..] iesniegumu 

(08.05.2018. Reģ.Nr.2.1.13/593), kurā lūgts izslēgt no administratīvās komisijas 

sastāva. D.Ķēdže administratīvās komisijas sastāvā apstiprināta ar 2018.gada 26.aprīļa 

domes lēmumu (protokols Nr.8, 9.).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

un personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – 1 (Irēna Šusta); ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. Atbrīvot Daigu Ķēdži, [..] no administratīvās komisijas locekļa amata 

2018.gada 24.maijā. 

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

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

ielā 4. 

 

 

9. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas  

locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

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

pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības 

vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta 1.daļu, kas nosaka, 

ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas 

pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var 

izveidot valdes, komisijas vai darba grupas,  Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 207.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina 

attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru laiku, Rucavas novada domes 2009.gada 

30.novembra nolikuma „Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas 

nolikums” 2.1. punktu, personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, 

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

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā Līgu Ati, 

personas kods [..] no 2018.gada 25.maija. 

 

 

10. Par Rucavas novada karoga skices apstiprināšanu 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komiteja komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Lai nodrošinātu Rucavas novada vizuālo identitāti un sagatavotu Rucavas 

novada karoga skici, Rucavas novada dome izsludināja konkursu “Par Rucavas 

novada karoga skices izstrādi”. Konkursa mērķis - izveidot Rucavas novada karogu 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7. punktu kā unikālu 

Rucavas novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas dabu, 

kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas. 

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju izteikt viedokli par konkursam 

iesniegtajām skicēm, līdz 6.maijam tika organizēta visu trīs iesniegto skiču publiskā 

izstāde, kā arī elektroniski  varēja nobalsot internetā mājas lapā www.rucava.lv. 

Saņemtas kopā 78 anketas, kurās iedzīvotāji 49 anketās par labāko atzinuši skici Nr.2, 

par skici Nr.3 – 18 anketas un par skici Nr.1 – 11 anketas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 7.punktu, kas nosaka, ka 

dome var noteikt novada simboliku, nolikuma “Par Rucavas novada karoga skices 

izstrādi” 4.9. punktu, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus, Izglītības, kultūras 

un sporta komitejas 24.05.2018. (protokols Nr.6) atzinumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

http://www.rucava.lv/
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Apstiprināt [..] izstrādāto Rucavas novada karoga skici. 

 

Pielikumā: Rucavas novada karoga skice uz 1 lp. 

 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E. Bertrams informē, ka  tūrisma informācijas centrs atrodas no 

1.maija “Pieturā”, Rucavā, sniedz informāciju par kultūras un tūrisma pasākumiem, 

pašvaldības iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, komunālās daļas veiktajiem 

darbiem, ceļu sakārtošanu, pludmales apsaimniekošanu u.c. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits informē par dalību Latvijas Pašvaldību 

savienības kongresā 11.maijā, iesniegtajiem priekšlikumiem Kurzemes plānošanas 

reģionā par valsts ceļu uzlabojumiem novada teritorijā u.c  

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                     Jānis Veits 

                         28.05.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

28.05.2018. 

  


