
Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2018. gada 9.augustā                    Nr.14 

Sēde sasaukta pulksten 10.00 

Sēdi atklāj pulksten 10.20 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, 

Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs Timbra 

 

Nepiedalās:  

deputāti Gundega Zeme (pamatdarba dēļ), Antra Ate (personīgu iemeslu dēļ) 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Edgars Bertrams, Attīstības nodaļas 

vadītāja Raimonda Ābelīte, finanšu analītiķe Ināra Reine 

 

 

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. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Piekrastes zvejniecības 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” 

realizēšanai 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

2. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Piekrastes zvejniecības 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” 

realizēšanai 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

3. Par 2018. gada 20.februāra lēmuma  (protokols Nr.3, 1.) grozīšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

5. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

 

 

1. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Piekrastes zvejniecības 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” 

realizēšanai 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

 2017. gada 27. aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.6, 

3.19.p.) par projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana 

un popularizēšana “Dzintarvēji”” iesniegšanu Lauku attīstības apakšpasākuma 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģiju” 

(EJZF) konkursam un apstiprināja plānotās projekta realizācijas izmaksas 251901,25 

EUR apmērā, no kurām 10% jeb 25190,13 EUR - pašvaldības līdzfinansējums.  

2018. gada maijā Rucavas novada būvvaldē tika saskaņots ēkas “Dzintarvēji” 

atjaunošanas būvprojekts. Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas – 

12039,50 EUR (t.sk. PVN 21%). 

Iepirkums “Par būvdarbu veikšanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, 

Rucavas pag., Rucavas nov.”  ir noslēdzies. Zemākā piedāvātā būvdarbu līgumcena - 

298197,64 EUR (t.sk. PVN 21%). Līdz ar to, būvniecības izmaksas pārsniedz 

plānotās un ir nepieciešams lemt par papildus finansējuma piešķiršanu projekta 

realizēšanai.  

Ņemot vērā augstāk minēto, Finanšu komitejas 09.08.2018. atzinumu un 

pamatojoties uz Rucavas novada Attīstības programmas 2012-2018. gadam 

Investīciju plāna 5.2. punkta 1. apakšpunktu un Rucavas novada domes 27.04.2017 

lēmumu (prot. Nr.6; 13.1.p.), likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta 

1.daļu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Piešķirt projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” īstenošanai nepieciešamo 
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papildus finansējumu 58335,89 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti 

trīsdesmit pieci euro un 89 centi) apmērā. 

2. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu 

Valsts kasē. 

 

 

2. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta “Piekrastes zvejniecības 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” 

realizēšanai 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Ņemot vērā Finanšu komitejas 09.08.2018. atzinumu, pamatojoties uz Rucavas 

novada Attīstības programmas 2012-2018. gadam Investīciju plāna 5.2. punkta 1. 

apakšpunktu, 2017.gada 27.aprīļa Rucavas novada domes lēmumu (prot.Nr.6, 

3.19.p.), likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

22.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta 1.daļu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Ņemt aizņēmumu valsts kasē EUR 252855,00 (divi simti piecdesmit divi 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro un 0 centi) apmērā projekta 

„Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana “Dzintarvēji”” būvniecības procesa nodrošināšanai.  

2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmums - 15 (piecpadsmit) gadi, ar atlikto 

maksājumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.  

3. Aizņēmumu garantēt ar Rucavas novada domes budžetu. 

 

 

3. Par 2018. gada 20.februāra lēmuma  (protokols Nr.3, 1.) grozīšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

2018. gada 20. februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.3, 

1.) par projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras 

mantojuma izmantošanas veicināšanai” iesniegšanu 4. kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

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

ietvaros, paredzot ēkas “Centra Dzirnavas” daļēju atjaunošanu – ēkas jumta nomaiņu, 

siju un latojuma remontu; noteces sistēmas nomaiņu; logu nomaiņu; 3.stāva grīdas 

nomaiņu un 2.stāva grīdas labošanu; 1.stāva grīdas siltināšana un betonēšanu; ēkas 

elektroinstalāciju atjaunošanu; ārdurvju nomaiņu; trepju atjaunošanu; tehniskās 

dokumentācijas izstrādi. 

Lēmumā ietvertās projekta kopējās izmaksas ir 88039,29 EUR (astoņdesmit 

astoņi tūkstoši trīsdesmit deviņi euro un 29 centi). 

-    ES fondu līdzfinansējums 90%, jeb 79235,36 EUR 

-    Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 10%, jeb 8803,93 EUR 

-    Avansa maksājums līdz 20% no EJZF  - 15847,07 EUR 

-    Pašvaldībai priekšfinansējumam jāparedz – 72192,22 EUR  

2018. gada 3. augustā tika saņemta Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes 

reģionālā lauksaimniecības pārvaldes (turpmāk LAD) vēstule Nr. 02.6-11/18/150-e 

“Par projekta iesnieguma Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000004 vērtēšanas uzsākšanu”. 
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Šajā vēstulē LAD informē, ka projektu vērtēšanas gaitā ir atbrīvojies 

publiskais finansējums un LAD atsāk Rucavas novada domes projekta iesnieguma Nr. 

18-02-FL03-F043.0207-000004  "Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota 

atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai" 

(turpmāk – projekts), kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam 

pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 4.kārtas 

ietvaros, vērtēšanu atbilstoši Noteikumiem Nr.598 un Noteikumiem Nr. 605 ar 

publisko finansējumu EUR 58114.29 apmērā. 

Līdz ar to, projektā paredzētais pieejamais publiskais finansējums 58114,29 

EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši simtu četrpadsmit euro un 29 centi) ir mazāks nekā 

projekta pieteikumā paredzētais publiskais finansējums – 79235,36 EUR 

(septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro un 36 centi): 

- Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 29925,00 EUR 

(divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi)  

- Projektu plānots realizēt divu gadu laikā no lēmuma par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas 09.08.2018. atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Veikt grozījumu Rucavas novada domes 2018.gada 20.februāra lēmumā (protokols 

Nr.3; 1.) “Par projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes 

kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” iesniegšanu 4. kārtas Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-

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

ietvaros”, izteicot lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Apstiprināt “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana 

piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” īstenošanai 

nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 29925,00 EUR 

(divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi) 

apmērā.” 

 

 

4. 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, ņemot vērā Finanšu komitejas 

09.08.2018. atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

2018.  gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.4 “Centrālā administrācija”. 
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3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.22 “Dunikas komunālā 

saimniecība”. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.35 “Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

5. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr10/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 domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr10/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2018. gada budžetu”” un pamatbudžeta  grozījumi uz 2 lp. 

 

 

5. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

 

Izskata īpašnieces [..] iesniegumu (reģistrēts kancelejā 

13.06.2018.Nr.2.1.13/762), kurā lūgts anulēt bijušam vīram [..], jo ir šķīrušies un 

viņam nav pamata būt deklarētam īpašumā 

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu 

iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma 

pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, minētā likuma panta trešā daļa nosaka, ka 

rakstveida iesniegumu, kurā ietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta 

persona. 

Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem konstatēts, ka [..] ir 

deklarēts dzīvesvietā [..] . Dzīvesvietas deklarēšanas datums [..]., norādīts 

deklarēšanās tiesiskais pamats – vienošanās ar īpašnieku.  

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, tika nosūtīta 

ierakstīta vēstule (02.07.2018. Nr.2.1.8/2/1014) [..] uz deklarēto dzīvesvietu ar 

uzaicinājumu iesniegt Rucavas novada pašvaldībā paskaidrojumu līdz 2018.gada 

18.jūlijam pulksten17.00, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā. 

Noteiktajā termiņa saņemts [..] iesniegums (reģistrēts kancelejā 

18.07.2018.Nr.2.1.13/901), kurā paskaidro, ka pastāvīgi dzīvo dzīvoklī no 2010.gada,  

arī šobrīd dzīvo un remontē dzīvokli, ir kopīga mājsaimniecība, kopīgi audzina bērnu 

[..] . Iesniegumam pievienotas čeku kopijas par remontmateriālu iegādi un vienošanās 

par bērna aprūpi un audzināšanu. 

Tiesisks pamats personai apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, 

atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrajai daļai, ir ja tai pieder šis 

nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma  

lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 

līgumiska pamata.  

[..] īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto īpašumu Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā 21.02.2007. 
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[..]  laulība šķirta [..] . Atbilstoši Civillikuma 77.pantam mantiskajiem strīdiem 

laulāto starpā jābūt noregulētiem.  

Jurista G.Šķubera atzinums: Tā kā pašvaldības kompetence aprobežojas vien 

ar deklarēto ziņu patiesuma un dzīvesvietas deklarēšanas tiesiskā pamata pārbaudi, un 

tai nav pienākuma risināt civiltiesiska rakstura domstarpības. Šāda rakstura strīdi par 

personas tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā ir risināmi civilprocesuālā 

kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, 

pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās daļas 

2.punktu, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai 

personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, 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 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas ar 2018.gada 9.augustu par [..]. 

2. Uzdot domes sekretārei S. Zuļģei ziņas par dzīvesvietas anulēšanu aktualizēt 

Iedzīvotāju reģistrā. 

3. Lēmumu nosūtīt [..]. 

4. Lēmumu nosūtīt [..]. 

5. Lēmuma izpildi nodrošināt domes sekretārei S. Zuļģei. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 10.30 

 

Protokola pielikumā domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         09.08.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

09.08.2018. 

 


