
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 26. jūlijā        Nr.13 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra  

Nepiedalās: Jānis Veits (atvaļinājumā), Gundega Zeme (atvaļinājumā) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Edgars Bertrams, jurists 

Gints Šķubers, finanšu analītiķe Ināra Reine, speciāliste mājokļu jautājumos Ilze 

Feodosova, tūrisma organizatore Dace Mieme, Finanšu nodaļas vadītāja Evita 

Freimane - Vaitele 

 

 

 

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 

 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

13. Par zemes gabala “Bites 15” atsavināšanu 

14. Par zemes vienību iznomāšanu 

15. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam  

 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas 

pagastā 

17. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

18. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu maiņas rindā un īres līguma pagarināšanu  

 

Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, finanšu analītiķe I.Reine, PII “Zvaniņš” 

vadītāja  L.Jaunzeme, Finanšu nodaļas vadītāja E. Freimane –Vaitele)  

 

20. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana 

21. PII “Zvaniņš “vadītājas L.Jaunzemes iesnieguma izskatīšana 

22. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā  un 

ziedojumu budžetā 

23. Noteikumu “Par Rucavas novada domes budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas un kontroles kārtību” apstiprināšana 

24. Par direktora vietnieka audzināšanas jomā amata vietas izveidošanu 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu apstiprināt 2018.gada 

26.jūlija sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

25.Par dāvinājuma pieņemšanu  

26. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu 

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 
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28. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas atbrīvošanu 

Deputāte I.Šusta izsaka priekšlikumu papildināt sēdes darba kārtību, iekļaujot 

informatīvu jautājumu – priekšsēdētāja vietnieka A.Roļa ziņojums. 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

Apstiprināt 2018.gada 26.jūlija sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

25.Par dāvinājuma pieņemšanu  

(ziņo jurists G.Šķubers) 

26. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo E.Bertrams) 

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

(Ziņo D.Ķēdže) 

28. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas atbrīvošanu 

Priekšsēdētāja vietnieka A.Roļa ziņojums 

 

 

 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (21.06.2018.Nr.2.1.13/797), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no divām 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 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

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

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..]; 

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

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

0101. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

0201. 
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6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma [..] zemes robežu plāns uz 2 lpp. 

 

 

2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata SIA “ROVETTA” Reģ.Nr.50103279761, juridiskā adrese: 

Salamandras iela 1, Rīga, iesniegumu (22.06.2018.Nr.2.1.13/808), kurā lūgts atļaut 

sadalīt nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no divām 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 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. atļaut SIA “ROVETTA” Reģ.Nr.50103279761, sadalīt nekustamo īpašumu 

[..]; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..]; 

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

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

0101. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

0101. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma [..] zemes robežu plāns uz 2 lpp. 
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3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.07.2018.Nr.2.1.13/867), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no divām 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 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

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

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..]; 

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

individuālo dzīvojamo māju apbūve - NĪLM kods 0601. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve - NĪLM kods 0601. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Ošenieki” zemes robežu plāns uz 2 lpp. 

 

 

4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (04.07.2018.Nr.2.1.13/848), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabaliem [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..]. 

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

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

ielā 4. 
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5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (20.06.2018.Nr.2.1.13/794), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] 

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

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

ielā 4. 

 

 

6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (21.06.2018.Nr.2.1.13/801), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] 

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

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

ielā 4. 

 

 

7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (27.06.2018.Nr.2.1.13/824), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu [..] 
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

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

ielā 4. 

 

 

8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.07.2018.Nr.2.1.13/699), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabaliem [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..] 

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.augusta līdz 

2028.gada 31.jūlijam. 

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

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

4. 

 

 

9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (20.06.2018.Nr.2.1.13/791), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 

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.augusta līdz 

2028.gada 31.jūlijam. 

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

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

4. 
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10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (21.06.2018.Nr.2.1.13/802), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu “[..] 

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.augusta līdz 

2028.gada 31.jūlijam. 

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

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

4. 

 

 

 

11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (22.06.2018.Nr.2.1.13/825), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..]  uz zemes gabalu [..] 

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.augusta līdz 

2028.gada 31.jūlijam. 

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

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

4. 
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12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (13.07.2018.Nr.2.1.13/889), kurā lūgts pagarināt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabaliem [..] 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..]  uz zemes gabaliem [..] 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2028.gada 31.jūlijam. 

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

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

4. 

 

 

13. Par zemes gabala “Bites 15” atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (16.07.2018.Nr.2.1.13/892), kurā lūgts atļaut izpirkt 

pašvaldībai piederošu zemes gabalu “Bites 15” kad.Nr.64520050767, Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, jo uz tā atrodas piederoša ēka. 

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts  

27.10.2010., Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000482224.  

Nepieciešams veikt zemes gabala “Bites 15” novērtējumu un pēc zemes 

gabala novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz Liepājas tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas 06.01.2011. lēmumu, īpašuma tiesības uz būvi “Bites 15” 

kad.Nr.64525050011, kas atrodas uz zemes gabala “Bites 15”, kad.Nr.64520050767,  

nostiprinātas Svetlanai Kusiņai, personas kods 200465-10814.  

Pamatojoties uz personīgo iesniegumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. veikt zemes gabala “Bites 15” novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību un pēc 

zemes gabala novērtējuma saņemšanas, lemt par zemes gabala atsavināšanu. 

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

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

ielā 4. 
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14. Par zemes vienību iznomāšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas 

nosaka, ka  pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. iznomāt šādas zemes vienības:  

Nosaukums  Kadastra  

apzīmējums 

Kopplatība 

ha 

Iznomājamā 

platība, ha 

Piezīmes 

  

Milleri 64520170009 6,2 3,0 Pašvaldībai piekritīgā 

zeme. Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez 

apbūves tiesībām  uz 

desmit gadiem. Nomas 

maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības 

gadā.  

Stropi 64520100161 0,58 0,58 Pašvaldībai piederīga 

zeme. Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez 

apbūves tiesībām  uz 

desmit gadiem. Nomas 

maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības 

gadā.  

 

2. Pieteikties uz zemes nomas tiesībām līdz 2018.gada 10.augustam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

15. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

  

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

40103606098, Liepājas biroja, iesniegumu (16.07.2018.Nr.2.1.8/3/564), kurā lūgts 

saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar 

kad.apzīm.64840050030, kuras kopējā platība ir 28,1 ha, sadalīt trīs daļās  

[..] 
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2018.gada 24.maijā Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu 

(prot.Nr.10;1.2.)  „Par nekustamā īpašuma sadalīšanu”, pamatojoties uz „Zemes 

ierīcības likuma" prasībām. 

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

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

„IT Dati"). 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāts R.Timbra. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.07.2018.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienībai [..] sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Dunikas 

pagastā 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(02.07.2018.Nr.2.1.13/838), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, [..] pagarināšanu.  

[..] 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..] 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi speciālistei mājokļu jautājumos 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. 

 

  

17. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 
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 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (11.07.2018. 

Nr.2.1.13/872), kurā lūgts izskatīt jautājumu par vienistabas dzīvokļa [..] piešķiršanu 

[..]. 

[..] 

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 – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. Izīrēt vienistabas dzīvokli [..] 

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu [..]. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi speciālistei mājokļu jautājumos 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. 

18. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (11.07.2018. 

Nr.2.1.13/875), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas pagasta 

dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli [..] 

 [..]  

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 – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi speciālistei mājokļu jautājumos 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. 

 

 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu maiņas rindā un īres līguma pagarināšanu  

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(22.05.2018.Nr.2.1.13/645), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas [..]  

uz mazāku dzīvokli Rucavas centrā ar krāsns apkuri, ūdeni un sanitāro mezglu. 

[..] 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Līga Jaunzeme), NOLEMJ:  

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā [..] 
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2. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu[..] 

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. 

 

 

Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, finanšu analītiķe I.Reine, PII “Zvaniņš” 

vadītāja  L.Jaunzeme, Finanšu nodaļas vadītāja E. Freimane –Vaitele) 

 

20. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana 

(Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Izskata Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesniegumu (reģistrēts 

Rucavas novada domes kancelejā 20.07.2018.,Nr.2.1.13/904) ar lūgumu piešķirt 

papildus finansējumu autobusa servisa pakalpojumu apmaksai. Saplānotais 

finansējums EKK 2242 ir nepietiekams, jo ļoti strauji palielinājies autobusu bojājumu 

skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu. 

 Ja 2017. gadā WV Crafter KG5211 tika iztērēti remontam vidējo 185.00 euro, 

tad 2018. gadā uz šo brīdi jau 734 euro un finanšu nodaļā ir iesniegts rēķins apmaksai 

par 750 euro. 

 Savukārt WV Crafter HP1198 remontam 2017. gadā iztērēti 2389 euro, tad 

2018. gadā jau 4183 euro. 

 Papildus nepieciešamais finansējums 2018. gadam vismaz 2000 euro, jo nevar 

prognozēt, cik līdz gada beigām būs nepieciešami līdzekļu autobusu remontam. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2017. (protokols Nr.12) 

ieteikumu,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

Piešķirt papildus līdzekļu Rucavas pamatskolai 2000 euro transportlīdzekļu 

uzturēšanai un remontam no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

21. PII “Zvaniņš “vadītājas L.Jaunzemes iesnieguma izskatīšana 

(Ziņo PII “Zvaniņš” vadītāja  L.Jaunzeme, tūrisma organizatore D.Mieme) 

 

Izskata Rucavas pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājas 

L.Jaunzemes iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 

19.07.2018.,Nr.2.1.13/904), kurā, atsaucoties uz biedrības “Liepājas rajona 

partnerība” uzaicinājumu piedalīties projektu atvērto durvju dienā Rucavas novadā, 

lūgts rast iespēju atbalstīt finansiāli savu dalību Rucavas novada pirmskolas vecuma 

un Rucavas pamatskolas sākumskolas vecuma bērniem. Pasākuma ietvaros plānot 

organizēt Rucavas PII “Zvaniņš” rotaļu laukumā 25.08.2018. pulksten 12.00 bērnu 

rītu kopā ar Liepājas leļļu teātri. Plānots, ka pasākumā piedalīsies apmēram 100 

dalībnieku. Liepājas leļļu teātra izrādes izmaksas kopā ar ceļa izdevumiem ir 360 

euro. 
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 Bērniem un viesiem būs iespēja iepazīt pirmskolas izglītības iestādi, 

piedalīties radošajās darbnīcās, dažādās aktivitātēs un rotaļās. Galvenais uzsvars tiks 

likt uz interesantu brīvā laika pavadīšanu vasarā kopā ar ģimeni un draugiem. Būs 

sadraudzības tikšanās ar bērniem no Sikšņiem. 

 Liepājas rajona partnerība” ir organizācija, kura darbojas kopš 2006. gada un 

tās biedri ir gan novadu pašvaldības, gan uzņēmēji, gan biedrības, gan privātpersonas. 

2014. gadā partnerība ar novadu aktīvo iedzīvotāju līdzdalību, izstrādāja vietējās 

attīstības stratēģiju, tādējādi piesaistot ES finansējumu, lai veicinātu teritoriju, novadu 

attīstību, sekmētu un atbalstītu uzņēmējdarbību. Stratēģijas vīzija ir – sakārtota, 

radoša un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga 

uzņēmējdarbība. Kopš 2015. gada projektos ir apgūti 3 milj.  euro. Liepājas rajona 

partnerība administrē gan Lauku attīstības programmu LEADER, gan Eiropas 

zivsaimniecības fonda Rīcības programmu pašvaldībās, kurām ir pieeja Baltijas jūrai.  

 Rucavas pirmskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” ir apguvusi līdzekļus no 

projekta Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai 20.000 euro apmērā, kā arī 

piedalījusies kā organizators starptautiskā finansētā projektā “Ūdens – visa sākums, 

esība un turpinājums”. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2017. ( protokols Nr.12 ) ieteikumu,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

Piešķirt papildus līdzekļus PII “Zvaniņš “ 360 euro Liepājas leļļu teātra izrādes 

apmaksai no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

22. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā  un 

ziedojumu budžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 

pamatbudžetā un ziedojumu budžetā. 

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

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

var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 23.07.2017.  (protokols Nr.12 ) ieteikumu,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

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

pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi”. 

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

pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām”. 

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

pašvaldības 2018.  gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām. 

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

fonds . 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.24 “Sporta pasākumi 

Dunikā”. 
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6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.33 PII “Zvaniņš”. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.34 “ Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

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

9. Apstiprināt ziedojuma budžeta ieņēmumos 800 euro un izdevumos 800 

euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.49 

10. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos 

Nr2/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2018. 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 pašvaldībā. 

 

Pielikumā:  

1. Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/B „„Grozījumi Rucavas 

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

novada pašvaldības 2018. gada budžetu”” uz 1 lp. 

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

 

 

23. Noteikumu “Par Rucavas novada domes budžeta izstrādāšanas, 

apstiprināšanas un kontroles kārtību”apstiprināšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E. Freimane –Vaitele) 

 

Izskata sagatavoto noteikumu “Par Rucavas novada domes budžeta 

izstrādāšanas, apstiprināšanas un  kontroles kārtību” projektu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2017. ( protokols Nr.12 ) ieteikumu,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – 

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

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības noteikumus Nr.8 “Par Rucavas novada 

domes budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un  kontroles kārtību” . 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības noteikumi Nr.8 “Par Rucavas novada domes 

budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un  kontroles kārtību” uz 10 lp. 

 

 

24. Par direktora vietnieka audzināšanas jomā amata vietas izveidošanu 

(Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, A.Ate) 

 

Izglītības speciāliste S.Malakauska Rucavas novada domē vērsusies ar  

iesniegumu, kura lūgts izskatīt jautājumu par iespēju nodrošināt abās novada 

pamatskolās direktora vietniekus audzināšanas darbā – katrā skolā 0,5 likmes (720 

EUR par 1 likmi). 

Amata vienība nepieciešama pilnvērtīga audzināšanas darba nodrošināšanai 

izglītības iestādēs – pasākumu organizēšanai, koordinēšanai, vadīšanai, interešu 

izglītības darba pārraudzībai. Vietnieks audzināšanas darbā nepieciešams arī tādēļ, ka 

skolas iesaistās ESF projektos, lai piesaistītu līdzekļus skolēnu pasākumiem, mācību 
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ekskursijām un mācību vizītēm. Pašlaik abas pamatskolas piedalās trijos projektos 

skolēniem – „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, „Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, „Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Rucavas pamatskola iesaistījusies arī 

kompetenču projektā skolotājiem. No 2018./2019.m.g. abām skolām nāks klāt vēl 

projekts „Skolas soma”, kura ietvaros arī būs jāorganizē pasākumi un braucieni 

skolēniem. Visi šie projekti prasa apjomīgu papildus darbu skolā uz vietas gan 

organizēšanā, gan novadīšanā, gan atskaišu sagatavošanā. Aktīvu un reizēm arī 

apjomīgu darbu prasa skolu iesaistīšanās dažādās akcijās, konkursos un ārpusstundu 

aktivitātēs. Pašlaik šos darbus bez papildus samaksas dara gan skolotāji, gan direktori, 

tādējādi atņemot laiku tiešajiem darba pienākumiem. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2018.( protokols 

Nr.) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra); PRET – 

nav; ATTURAS – 1 (Andis Bārdulis), NOLEMJ:  

1. Izveidot amata vietu “direktora vietnieks audzināšanas jomā” Sikšņu 

pamatskolā ar 0.5 likmi 

ar algas likmi 720 euro un atalgojumu mēnesī 360,00 euro ar 2018. gada 15. 

augustu. 

2. Izveidot amata vietu “direktora vietnieks audzināšanas jomā” Rucavas 

pamatskolā ar 0.5 likmi ar algas likmi 720 euro un atalgojumu mēnesī 360,00 

euro ar 2018. gada 15. augustu. 

3.  Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2018. gadam ar 

veiktajiem grozījumiem. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts 2018. gadam ar veiktajiem 

grozījumiem uz 9 lp. 

 

No sēžu telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

25. Par dāvinājuma pieņemšanu  

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.07.2018.Nr.2.1.13/853), kurā lūgts pieņemt 

ziedojumu (dāvinājumu) no [..] – Rucavas seno darbarīku kolekciju, kas glabājas 

pašvaldības īpašumā “Bajāru rija”, ar nosacījumu, ka Rucavas seno darbarīku 

kolekcija tiks saglabāta nākamajām paaudzēm. Ziedojuma (dāvinājuma) kopējā 

vērtība tiks noteikta pēc inventarizācijas saraksta sastādīšanas. 

Izskatot iepriekš minēto iesniegumu, Rucavas novada dome secina, ka 

ziedojuma (dāvinājuma) mērķis ir kultūras tūrisma jomas attīstīšana un Rucavas 

kultūras mantojuma popularizēšana. 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. 

panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts 

prasīt vai pieņemt no fiziskas vai juridiskas personas ziedojumu, kā arī cita veida 

mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē 

lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu. Minētā likuma 14. 

panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija 

var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko palīdzību publiskas personas 

institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas un tehniskā 
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nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek 

pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina 

valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai 

mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas atļauja. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka viena 

no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un 

finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu 

saglabāšanai u.c.). 

Rucavas novada dome nav konstatējusi likumā “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” minētos priekšnoteikumus, lai ziedojums 

(dāvinājums) nevarētu tikt pieņemts, un nav konstatēti minētajā likumā ietvertie 

ierobežojumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu ziedojuma (dāvinājuma) 

pieņemšanu, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, Rucavas novada domes nolikumu “Par 

finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanu 

Rucavas novada pašvaldības iestādēs” apstiprināts ar Rucavas novada domes 

2016.gada 30.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 3.6.) 6. un 7.apakšpunktu,  Rucavas 

novada dome nolemj: 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pieņemt [..] ziedojumu (dāvinājumu) - Rucavas seno darbarīku kolekciju ar 

mērķi: muzeja izveidošanai, kas veicinātu kultūras tūrisma jomas attīstību 

Rucavas novadā un Rucavas kultūras mantojuma popularizēšanu. 

2. Noslēgt ziedojuma (dāvinājuma) līgumu ar [..] par ziedojuma (dāvinājuma) 

pieņemšanu.  

3. Izpilddirektoram nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonas darbā” 14. panta ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu par 

lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju (dāvinātāju) devēju turpmākos 

divus gadus. 

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

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

ielā 4. 

 

 

26. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

 

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka ne mazāk kā trīs bāriņtiesas 

locekļus ievēlē pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Rucavas novada dome ir 

ievēlējusi trīs bāriņtiesas locekļus.  

Pašvaldībā ir saņemts Ivetas Jākobsones iesniegums, kurā lūgts ievēlēt viņu 

par Rucavas novada bāriņtiesas locekli. 

I. Jākobsone atbilst arī Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas prasībām, ir 

izgājusi minētā panta ceturtajā daļā noteikto mācību programmu un viņai ir darba 

pieredze bāriņtiesas darbā Nīcas novadā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, 

kurš paredz , ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
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pārziņā, turklāt tikai dome var: ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus 

un locekļus, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka bāriņtiesas 

priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas 

locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem un Rucavas novada 

bāriņtiesas nolikuma 2.3., 2.4. punktiem, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Par Rucavas novada bāriņtiesas locekli  no 2018.gada 1.augusta uz pieciem gadiem 

ievēlēt Ivetu Jākobsoni, [..]. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

 

 

27. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(24.07.2018.Nr.2.1.13/925), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma [..], pagarināšanu.  

[..] 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu [..]. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi speciālistei mājokļu jautājumos 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. 

 

 

 

 

28. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Saņemts Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Ausmas Vallijas 

Ašmanes iesniegums par darba attiecību izbeigšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, uz 

Ausmas Vallijas Ašmanes iesniegumu (05.07.2018. Nr.2.1.13/860) un Darba likuma 

100.panta pirmo daļu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs 

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

Atbrīvot Ausmu Valliju Ašmani no Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

amata 2018.gada 6.augustā (pēdējā darba diena). 
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Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams sniedz informāciju par pašvaldību iestāžu – 

būvvaldes, policijas, tūrisma informācijas centra, Dunikas pagasta pārvaldes darbu, 

komunālās daļas veiktajiem darbiem u.c. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieka A.Roļa ziņojums 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis sniedz informāciju par domes 

priekšsēdētāja J.Veita atvaļinājuma laikā veiktajiem pienākumiem u.c. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks    Andis Rolis          

                                 30.07.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

30.07.2018. 

  


