
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2018. gada 23.augustā               Nr.15 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks 

Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, 

Gundega Zeme 

Nepiedalās: Daiga Ķēdže (personīgu iemeslu dēļ), Romārs Timbra (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

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

Feodosova, teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, nelustamo īpašumu speciāliste Dzintra 

Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine 

 

Piedalās laikraksta “Kursas Laiks” pārstāvji Liene Andersone – Kolosova, Dainis 

Ģelzis, SIA “Projekti un vadība” valdes loceklis Gints Astičs 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” darba uzdevuma pagarināšanu 

1.2. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai  

1.3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par adreses piešķiršanu 

1.6. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam  

1.7. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam  

1.8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

2.1. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

2.5. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr.3 “Par 

Rucavas novada simboliku” apstiprināšanu 

3.2. Par Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma apstiprināšanu 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits)  

 

4.1. Par naudas balvas piešķiršanu 

4.2. Par Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita līdzdalību Latvijas 

pašvaldību vadītāju delegācijas vizītē uz Azerbaidžānu 

4.3. Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” apstiprināšanu 

4.4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 25. 

marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”” 

apstiprināšanu 

4.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

 

5. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas 

apstiprināšanu 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
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Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt sēdes darba kārtību, 

iekļaujot jautājumus: 

6. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības 2018. gada amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

7. Par Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja darba algas likmi 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2018.gada 23.augusta sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

6. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības 2018. gada amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

7. Par Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja darba algas likmi 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte G.Zeme. 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” darba uzdevuma 

pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis, G.Astičs) 

 

Izskata detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” izstrādātāja SIA “Projekti un 

vadība” (reģ. Nr. 41203021330, Smilšu iela 24, Kuldīga, LV 3301) valdes locekļa G. 

Astiča iesniegumu ar lūgumu detālplānojuma izstrādes termiņu vēl uz diviem gadiem. 

 Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem 

“Jaunputni” (kad. Nr. 6484 015 0034) un “Lāsītes” (kad. Nr. 6484 015 0081) ir 

apstiprināts ar Rucavas novada domes 2016. gada 28. janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 2, 1.3.) ar derīguma termiņu divi gadi. 

Detālplānojuma izstrādes procedūra tika uzsākta, nosacījumi no institūcijām 

tika saņemti, tomēr tehnisku iemeslu dēļ detālplānojuma izstrāde aizkavējās. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.08.2018.(protokols Nr.8) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 103. punktu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt darba uzdevumu detālplānojumam “Jaunputni” un “Lāsītes” uz 

diviem gadiem. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.2. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” nodošanu publiskai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai 
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(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata nekustamo īpašumu “Liepēni” (kad. nr. 64840150118), “Kates” (kad. nr. 

64840150119), “Pinos” (kad. nr. 64840150056), “Jaunkriši” (kad. nr. 64840150120), 

“Jūrēni” (kad. nr. 64840150121) un “Skaras” (kad. nr. 64840150122) Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, detālplānojuma izstrādātāja G. Astiča iesniegumu 

(23.07.2018. Nr. 2.1.13/920) un   detālplānojuma projektu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.08.2018.(protokols Nr.8) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 

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

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 107., 108., 109. punktiem, ņemot vērā 

Rucavas novada teritorijas plānotājas – detālplānojuma izstrādes vadītājas Sanitas 

Urtānes atzinumu,  

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. nodot detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” projektu publiskai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai; 

2. noteikt apspriešanas termiņu ne mazāku kā 3 nedēļas no lēmuma publicēšana 

vietējā laikrakstā un www.rucava.lv un www.geolatvija.lv; 

3. nodrošināt detālplānojuma projekta materiālu pieejamību Rucavas novada 

domē, www.rucava.lv un www.geolatvija.lv. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

Pielikumā: Teritorijas plānotājas S.Urtānes atzinums. 

  

 

1.3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata SIA “Baritons” Reģ.Nr.42103030552, juridiskā adrese: Zivju iela 

11/13, Liepāja, iesniegumu (21.06.2018.Nr.2.1.13/797), kurā lūgts atļaut sadalīt 

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

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

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

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

lietošanas mērķus. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.08.2018.(protokols Nr.8) ieteikumu 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, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut SIA “Baritons” Reģ.Nr.42103030552 sadalīt nekustamo īpašumu [..]; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 17,1ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

http://www.rucava.lv/
http://www.rucava.lv/
http://www.geolatvija.lv/
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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 mežsaimniecība - NĪLM kods 

0201. 

5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 4,3ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..]; 

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

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

0201. 

8. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 13,6ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..]; 

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

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

0201. 

11. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..]noteikt zemes lietošanas 

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

NĪLM kods 0101. 

12. 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 lp. 

 

 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (20.07.2018.Nr.2.1.13/907), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..] , kas atrodas [..].  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.08.2018.(protokols Nr.8) ieteikumu 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, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu [..], uz zemes gabalu [..], kas atrodas [..]. 

2. 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 adreses piešķiršanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 
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 Ar 2018.gada 26.jūlija domes sēdes lēmumu (prot.Nr.13,1.3.) nolemts sadalīt 

nekustamo īpašumu “Priedes 96/18”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. Uz 

atdalītās zemes vienības “Priedes 96/14” atrodas ēka, kā rezultātā nepieciešams 

piešķirt adresi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.08.2018.(protokols Nr.8) ieteikumu pamatojoties uz LR 2015.gada 

8.decembra MK noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.punkta  

2.9.apakšpunktu 

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. zemes vienībai ar nosaukumu “Priedes 96/14” kadastra apzīmējumu 

64520050171 un ēkai, kas atrodas uz šīs zemes vienības piešķirt adresi: Ķiršu 

iela 2, Ječi, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480. 

2. 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 izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „TOPO Libau" reģ.Nr. 

42103042477, Liepājā, iesniegumu (10.08.2018.Nr.2.1.13/986), kurā lūgts saskaņot 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma [..], kuras kopējā 

platība ir 4,8ha, atdalīt zemes gabalu 4,0ha platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam [..] zemes platība būs 

4.0ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), bet 

īpašumam [..] uz kura atrodas ēkas, (izveidojas pēc sadales, Rucavas pagastā Rucavas 

novadā) zemes platība būs 0,8ha  (vairāk vai mazāk  pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas). 

2017.gada 30.novembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu 

(prot.Nr.18;1.5.)  „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"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.08.2018.(protokols Nr.8) ieteikumu pamatojoties uz MK 2016.gada 

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

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

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienībai ar kad.apz. [..] 

sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.7. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

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

40103947563, Liepājā, iesniegumu (13.08.2018.Nr.2.1.13/986), kurā lūgts saskaņot 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar 

kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 5,3ha, atdalīt zemes gabalu 3,0ha platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam [..] zemes platība būs 2,3 

ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), bet īpašumam 

[..], (izveidojas pēc sadales) zemes platība būs 3,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2018.gada 28.jūnija Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.11;1.5.) „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"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.08.2018.(protokols Nr.8) ieteikumu pamatojoties uz MK 2016.gada 

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

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

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienībai ar kad.apz. [..] 

sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

 

1.8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai izveidotu ielas Rucavas pagastā, Pešu ciemā, nepieciešams sadalīt 

nekustamo īpašumu “Peses ceļi” kadastra Nr.64840030005. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.08.2018.(protokols Nr.8) ieteikumu 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  
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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. sadalīt nekustamo īpašumu „Peses ceļi” kad.Nr.64840030005, Rucavas 

pagastā, Pešu ciemā 14 zemes vienībās; 

2.  atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 pirmo zemes 

gabalu ar platību  0,05ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Pirmā iela”; 

4.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

5. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 otro zemes 

gabalu ar platību  0,04ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

6. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Otrā iela”; 

7.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

8. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 trešo zemes 

gabalu ar platību  0,04ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

9. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Trešā iela”; 

10.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

11. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 ceturto 

zemes gabalu ar platību  0,06ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

12. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Ceturtā iela”; 

13.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

14. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 piekto zemes 

gabalu ar platību  0,1ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

15. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Piektā iela”; 

16.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

17. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 sesto zemes 

gabalu ar platību  0,09ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

18. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Sestā iela”; 

19.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

20. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 septīto zemes 

gabalu ar platību  0,10ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

21. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Septītā iela”; 

22.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

23. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 astoto zemes 

gabalu ar platību  0,08ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

24. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Astotā iela”; 
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25.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

26. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 devīto zemes 

gabalu ar platību  0,09ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

27. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Devītā iela”; 

28.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

29. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 desmito 

zemes gabalu ar platību  0,09ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

30. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Desmitā iela”; 

31.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

32. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 vienpadsmito 

zemes gabalu ar platību 0,10 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

33. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Vienpadsmitā iela”; 

34.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

35. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 divpadsmito 

zemes gabalu ar platību 0,76ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

36. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Divpadsmitā iela”; 

37.  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

38. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 trīspadsmito 

zemes gabalu ar platību 0,4ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

39. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Trīspadsmitā iela”; 

40. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

41. atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840030005 četrpadsmito 

zemes gabalu ar platību 0,1ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

42. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Četrpadsmitā iela”; 

43. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā NĪLM kods - 1101. 

44. Likvidēt īpašuma nosaukumu “Peses ceļi” - Peši, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašumu „Peses ceļi”, kad.Nr.64840030005, sadalīšanas shēma 

uz 1 lp. 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 
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2.1. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(07.08.2018.Nr.2.1.13/967), kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no dzīvokļu 

rindas Rucavas pagastā. 

 2016.gada 29.decembrī domes sēdē Rucavas novada dome [..] uzņēma 

dzīvokļu rindā. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(16.08.2018.prot.Nr.7), pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu un otro dalu 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. Izslēgt no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas [..]. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos I. 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. 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(13.08.2018.Nr.2.1.13/989), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma [..] pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts [..], pagarināts [..]. Pēc Rucavas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.08.2018. pašvaldībai 

parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(16.08.2018.prot.Nr.7), 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, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos I.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. 

 

 

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 
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 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (25.07.2018. 

Nr.2.1.13/927), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas pagasta 

dzīvokļu rindā uz 3-4 istabu dzīvokli Rucavas centrā ar labierīcībām. 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinums 

(16.08.2018.prot.Nr.7), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu 

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

iesniegumu: Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..]. 

Jurista G.Šķubera atzinums: 

Pēc Rucavas novada domes administrācijai pieejamās informācijas [..] 

nepieder īpašums Rucavas novadā, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu 

dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona nav deklarēta Rucavas novadā.    

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta pirmā daļa 

paredz, ka pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu 

vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

noteikumus. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmajā daļā 

norādītas tās personas, kurām palīdzība sniedzama neatliekami, savukārt 14. panta 

pirmajā daļā norādītas tās personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām 

kārtām. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta 

pirmo daļu persona, kura vēlas saņemt palīdzību, iesniedz attiecīgajai pašvaldībai 

rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, 

un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību 

Rucavas novada dome konstatē, ka nekādi dokumenti domei nav iesniegti, līdz ar to 

iesniedzēja neatbilst nevienai no minētajās normās nosauktajām personu kategorijām, 

lai pašvaldībai būtu pienākums pieteicēju nodrošināt ar dzīvojamo telpu. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu 

pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu 

kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 14. pantā un kurām sniedzama 

palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. 

Dotajā brīdī Rucavas novada pašvaldība citas personu kategorijas, kuras nav 

minētas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14. pantā nav 

noteikusi. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. panta pirmajā daļā 

noteikts, ka palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

attiecīgā persona deklarējusi savu dzīvesvietu. 

Rucavas novada dome konstatē, ka iesniedzēja savu dzīvesvietu ir deklarējusi Liepājā. 

Lai pretendētu uz pašvaldības palīdzību, personai ir jāatbilst tiem 

nosacījumiem, kādus likumdevējs ir izvirzījis personām, lai konstatētu, ka tām ir 

sniedzama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā. Jāņem vērā, ka 

pašvaldības resursi ir ierobežoti un palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā tiek 

sniegta tikai likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un pašvaldības 

saistošajos noteikumos minētajām personu kategorijām, ja tādas ir noteiktas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. panta 

pirmajā daļā 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. Neuzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..]. 
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Rucavas pagastā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(10.08.2018.Nr.2.1.13/981), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma  [..] izbeigšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts [..], pagarināts [..]. Pēc Rucavas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.08.2018. pašvaldībai 

parāds par īri kopā ar augusta mēnesi ir 27.42 EUR un komunāliem maksājumiem līdz 

01.08.2018. ir 94.35 EUR, kopā 121.77 EUR. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(16.08.2018.prot.Nr.7), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu 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. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres un komunālo 

maksājumu aprēķinu adresē [..]. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos I. Feodosovai un 

grāmatvedei S. Muceniecei. 

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. 

2.5. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata īpašnieka [..], pilnvarotās personaas [..] iesniegumu (reģistrēts 

kancelejā (13.06.2018.Nr.2.1.13/762), kurā lūgts anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu [..], jo [..] personām nav tiesiska pamata būt deklarētām 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. 

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

zemesgrāmatu nodaļā 28.02.2006. 

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

deklarēti dzīvesvietā [..], minētām personām norādīts deklarēšanās tiesiskais pamats – 

rakstveida īres līgums. 

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

ierakstīta vēstule (30.07.2018. Nr.2.1.8/2/1096) personām uz deklarēto dzīvesvietu ar 

uzaicinājumu iesniegt Rucavas novada pašvaldībā paskaidrojumu līdz 2018.gada 

9.augustam, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Noteiktajā 

termiņā paskaidrojums nav saņemts. 
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 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.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu (16.08.2018.prot.Nr.7), 

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 (Antra Ate, Andis 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

2. Anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

3. Anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

4. Anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

5. Anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

6. Anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

7. Anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

8. Anulēt ziņas par [..], deklarēto dzīvesvietu [..]. 

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

Iedzīvotāju reģistrā. 

10. Lēmuma izpildi nodrošināt domes sekretārei S. Zuļģei. 

11. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr.3/2018 

“Par Rucavas novada simboliku” apstiprināšanu 

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

 

Izskata sagatavotos Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošos 

noteikumus Nr.3/2018 “Par Rucavas novada simboliku”. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu 

(16.08.2018.prot.Nr.8), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 7.punktu, 43. panta trešo daļu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Jānis Veits,); PRET – 2 (Irēna Šusta, 

Gundega Zeme); ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošos noteikumus 

Nr.3/2018 ”Par Rucavas novada simboliku”. 

2. Uzdot Rucavas novada domes sekretārei Santai Zuļģei nosūtīt saistošos 

noteikumus Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 
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Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2018 ”Par Rucavas 

novada simboliku” uz 7 lp. 

 

 

3.2. Par Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma 

apstiprināšanu 

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

 

Izskata sagatavoto Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” 

nolikumu. Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāte L.Jaunzeme. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (16.08.2018.prot.Nr.8), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta 1.daļas, 

23.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu 

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

Bārdulis, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikumu. 

 

Pielikumā: Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikums uz 6 lp. 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāte G.Zeme. 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

4.1. Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

Saņemts [..] iesniegums (04.06.2018. 2.1.13/714) par darba attiecību 

pārtraukšanu sakarā ar došanos pensijā. [..]. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumu amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirtas naudas balvas, kas kalendāra 

gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru 

sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu 

(notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas 

mērķu sasniegšanā. Naudas balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš 

Rucavas novada pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā desmit gadus. Naudas balvu 

piešķir ar domes lēmumu. Darbiniekam svarīgs notikums šī nolikuma izpratnē ir arī 

darba attiecību pārtraukšana, darbiniekam aizejot pensijā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 20.08.2018. ( protokols Nr.14) 

ieteikumu un pamatojoties uz Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikuma 9.2., 9.4., 9.5.2., 9.6. punktiem 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Par ilggadējo un nozīmīgo ieguldījumu pašvaldības darbā piešķirt [..], naudas 

balvu mēnešalgas apmērā 258.00 euro sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu, 

darbiniekam aizejot pensijā  
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2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

 

4.2. Par Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita līdzdalību Latvijas 

pašvaldību vadītāju delegācijas vizītē uz Azerbaidžānu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams ) 

 

Izskata Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli (reģistrēta Rucavas novada 

domes kancelejā 15.08.2018.,Nr.2.1.8/3/635), kurā informē, ka Azerbaidžānas 

galvaspilsētā Baku 2018. gada oktobrī notiks Azerbaidžānas un Latvijas pašvaldību 

vadītāju tikšanās, kurā aicināta piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības delegācija. 

Delegācijā, ko vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, iekļauts Rucavas novada 

domes priekšsēdētājs Jānis Veits. Vizītes laikā notiks tikšanās Azerbaidžānas 

Pašvaldību asociācijā un vairākās Azerbaidžānas pašvaldībās, lai pārrunātu līdzšinējo 

abu valstu pašvaldību sadarbību un turpmākās sadarbības iespējas. 

Latvijas Pašvaldību savienība lūdz komandēt Rucavas novada domes 

priekšsēdētāju Jāni Veitu uz Azerbaidžānu no šā gada 15. oktobra līdz 20. oktobrim, 

apmaksāt aviobiļešu iegādes izdevumus un izmaksāt komandējuma dienas naudu. 

Viesnīcas izdevumus un vietējā transporta izdevumus Azerbaidžānā segs uzņemošā 

puse.  

Jautājums izskatīts Finanšu pastāvīgās komitejas 20.08.2018. (protokols 

Nr.14) sēdē, kurā atklāti balsojot: Par - 3 (Andis Rolis, Gundega Zeme, Līga 

Jaunzeme) pret - 1 (Irēna Šusta), atturas - 2 (Daiga Ķēdže, Andis Bārdulis), lēmuma 

projekts tika noraidīts. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

J.Veits. 

23.08.2018. domes sēdē balso par sagatavoto lēmuma projektu: 

“Komandēt Rucavas novada domes priekšsēdētāju Jāni Veitu uz Azerbaidžānu no 

2018. gada 15. oktobra līdz 2018. gada 20. oktobri. Latvijas Pašvaldību savienības 

delegācijas sastāvā, lai piedalītos  Azerbaidžānas un Latvijas pašvaldību vadītāju 

tikšanās. No centrālās administrācijas budžeta līdzekļiem apmaksāt aviobiļešu iegādes 

izdevumus un izmaksāt komandējuma dienas naudu.” 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balso: PAR – 3 (Līga Jaunzeme, Andis 

Rolis, Gundega Zeme); PRET – 1 (Irēna Šusta); ATTURAS – 2 (Antra Ate, 

Andis Bārdulis). 

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

noraidīts. 

 

 

4.3. Par saistošo noteikumu “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Izskata sagatavotos Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošos 

noteikumus Nr.4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā”. Deputāte I.Šusta iesaka noteikt laiku, lai 

iedzīvotāji un uzņēmēji varētu izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu. Tiek 

izsludināts 5 minūšu domes sēdes pārtraukums, pēc pārtraukuma sēde turpinās. 
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Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(16.08.2018.prot.Nr.7), Finanšu komitejas 20.08.2018. (protokols Nr.14) atzinumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 7.punktu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 

(Irēna Šusta); ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošos noteikumus 

Nr.4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu Rucavas novadā”. 

2. Uzdot Rucavas novada domes sekretārei Santai Zuļģei nosūtīt saistošos 

noteikumus Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumi Nr.4/2018 ”Par reklāmas 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas 

novadā” uz 6 lp. 

 

 

 

4.4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 

25. marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības 

nodevām”” apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Izskata sagatavoto Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošo 

noteikumu Nr.5/2018 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta 

saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”” projektu. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(16.08.2018.prot.Nr.7), Finanšu komitejas 20.08.2018. (protokols Nr.14) atzinumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43. panta 

trešo daļu, 

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. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošos noteikumus 

Nr.5/2018 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta 

saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām””. 

2. Uzdot Rucavas novada domes sekretārei Santai Zuļģei nosūtīt saistošos 

noteikumus Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 

sniegšanai. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumi Nr.5/2018 ” Grozījumi 

Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par 

Rucavas novada pašvaldības nodevām”” uz 2 lp. 

 

 

4.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 

pamatbudžetā. 
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 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 pastāvīgās komitejas 20.08.2018. ( protokols Nr.14) 

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 – nav, NOLEMJ:  

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

2018. gada pamatbudžeta ieņēmumi”. 

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

2018.  gada 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.19 “Attīstības nodaļa”. 

5. Apstiprināt finansējumu projektam “Talku godu kultūras apguve Rucavā” 

1000 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.50 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.41 “Papildus izglītības pasākumi 

(PIC)”. 

7. Apstiprināt finansējumu projektam “Kompetenču pieeja mācību saturam” 

352.00 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.51. 

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

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos 

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

9. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

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

Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos Nr.2/B „Par Rucavas 

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

 

 

 

5. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas 

apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces Sandras 

Vītolas iesniegumu (reģistrēts 09.08.2018. ar Nr.2.1.13/973), kurā lūgts apstiprināt 

nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas amatā. 

Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmo daļu, 

kur noteikts, ka Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar 

Tieslietu ministriju, Rucavas novada dome 2018.gada 9.augustā nosūtīja Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departamentam vēstuli Nr.2.1.8/4/1133 ar lūgumu izvērtēt 

un saskaņot Sandras Vītolas kandidatūru vadītājas pienākumu izpildītājas amatam. 

2018.gada 15.augustā saņemta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

departamenta vēstule Nr.16.2-3/834 (14.08.2018.), kur norādīts, ka saskaņā ar 
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Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešo daļu par dzimtsarakstu nodaļas 

amatpersonu var būt persona, kas: 

1) ir Latvijas pilsonis; 

2) sasniegusi vismaz 25 gadu vecumu; 

3) ieguvusi vismaz pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību 

zinātnē; 

4) prot valsts valodu. 

  Departaments, izvērtējot vēstulē pievienotajos dokumentos iekļauto 

informāciju, konstatēja, ka Sandrai Vītolai nav Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

12.panta trešās daļas 3.punktā noteiktā izglītība - vismaz pirmā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība tiesību zinātnē. Vienlaikus konstatēja, ka Sandra Vītola studē 

Juridiskās koledžas studiju programmā “Tiesību zinātnes” nepilna laika neklātienes 

nodaļas otrajā kursā, ko apliecina Juridiskās koledžas 2018.gada 24.jūlija izziņa Nr.3-

27/0161. 

  Ievērojot labas pārvaldības principu, tiesību normu saprātīgas piemērošanas 

principu, kā arī, lai pašvaldība realizētu likumā Par pašvaldībām 15.panta 

piecpadsmitajā daļā deleģēto funkciju - veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju, 

Dzimtsarakstu departaments saskaņo Sandras Vītolas kandidatūru Rucavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas amatam. 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 2010.gada 25.marta sēdē (protokols 

Nr.9) apstiprināto Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma (lēmums Nr.7) 3.3.punktu un 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu (reģ.15.08.2018. 

Nr.2.1.8/1/636) 

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. Apstiprināt Sandru Vītolu Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

pienākumu izpildītājas amatā ar 2018.gada 6.septembri.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

6. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības 2018. gada amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Atbilstoši Valsts kontroles revīzijas ieteikumiem izpilddirektors E.Bertrams 

izsaka priekšlikumus par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības 2018. gada amatu 

sarakstā: 

1. likvidēt amata vietu “būvvaldes vadītājs” ar 01.10.2018. (0.2 likme); 

2. likvidēt amata vietu “Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks” ar 07.09.2018. 

3. amata vietai “būvinspektors” mainīt likmi no 0.6 uz likmi 0.4 ar 01.10.2018. 

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. Likvidēt amata vietu “būvvaldes vadītājs” ar 01.10.2018. (0.2 likme); 

2. Likvidēt amata vietu “Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks” ar 

07.09.2018. 

3. Amata vietai “būvinspektors” mainīt likmi no 0.6 uz likmi 0.4, nosakot 

atalgojumu  427.20 euro mēnesī ar 01.10.2018. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 
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5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

 

 

7. Par Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja darba algas likmi 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izpilddirektors E.Bertrams izsaka priekšlikumu  noteikt Dunikas pagasta 

pārvaldes vadītājam mēneša darba algas likmi 1250,00 euro mēnesī ar 2018. gada 01. 

oktobri.   

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

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

1. Noteikt Dunikas pagasta pārvaldes vadītājam mēneša darba algas likmi 

1250,00 euro mēnesī ar 2018. gada 1. oktobri. 

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

veiktajiem grozījumiem. 

 

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

grozījumiem uz 7 lpp. 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams sniedz informāciju par pašvaldības iestāžu darbu, 

veiktajiem ceļu apsaimniekošanas pasākumiem, projektiem, pašvaldības mājaslapas 

dizaina izstrādi u.c. Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par aktuāliem jautājumiem 

pašvaldības darbā. Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.05 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits          

                                 29.08.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

29.08.2018. 

  


