
 
 

     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 27. septembrī                             Nr.16 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks Andis 

Rolis, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs 

Timbra, Gundega Zeme. 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, jurists Gints 

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

nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra Bļinova, Rucavas pamatskolas direktore Liena 

Trumpika. 

 

 

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 nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.4. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.20. Par adreses likvidāciju 

1.21. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Milleri” 

1.22. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Stropi” 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists G.Šķubers) 

 

2.1. Par 2018. gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 2/2018 ,,Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā” precizēšanu 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

2.4. Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Māja Nr.6”, Rucavas novada Rucavas pagastā izīrēšanu 

2.5. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 

2.6. Par dzīvojamās telpas [..] īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 23. augusta saistošo noteikumu 

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

 

3.2. Par Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes ''Zvaniņš'' attīstības plāna saskaņošanu 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams)  
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4.1.Par pašvaldības kustamās mantas – vieglo automašīnu norakstīšanu un nodošanu 

utilizācijai  

4.2.Par pašvaldības kustamās mantas auto greidera DZ-99, valsts reģistrācijas 

Nr.T2960LA pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un 

atsavināšanas procesa turpināšanu  

4.3.Par pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 

pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas 

procesa turpināšanu  

4.4.Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

4.5.Par nedzīvojamās  ēkas  “Līvas” Dunikas pagastā, Rucavas novadā telpu nomas 

maksas        izcenojuma apstiprināšanu  

4.6.Par 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 9/2010 “Par Rucavas novada 

pašvaldības nodevām” precizēšanu  

4.7.Par pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu Rucavas novada izglītības 

iestādēs 

4.8.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

4.9.Par Nīcas Mūzikas skolas Rucavas mācību punkta pedagogu darba atalgojumu 

4.10.Sociālā dienesta vadītājas iesnieguma izskatīšana par izmaiņām amatu sarakstā 

 

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J.Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

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. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana par papildus 

likmes iedalīšanu (Ziņo izpilddirektors E.Bertrams ) 

8. Par Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vidējā darba attiecību pārtraukšanu 

(Ziņo izpilddirektors Edgars Bertrams) 

9. Par naudas balvas piešķiršanu 

( Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

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

Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2018.gada 27.septembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

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

7. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana par 

papildus likmes iedalīšanu  

8. Par Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vidējā darba attiecību 

pārtraukšanu 

9. Par naudas balvas piešķiršanu 
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Sēdes telpā ienāk deputāti R.Timbra un A.Rolis. 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu pārcelt jautājumu Nr.7 sēdes sākumā, deputāti 

neiebiebilst. 

 

7. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana par papildus 

likmes iedalīšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams ) 
 

 Izskata Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesniegumu (25.09.2018.Nr. 

2.1.13/1151). 

 Lai nodrošinātu mācību procesu, lūdzu piešķirt 0.5 likmes direktores  atalgojumam 

no pašvaldības līdzekļiem. Ir samazinājies skolēnu skaits par 4, kā rezultātā ir samazināta 

mērķdotācija no valsts budžeta pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām par 600,00 euro, valstī ir palielināta skolotāju zemākā mēneša darba 

algas likme no 680 uz 710 euro.  

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. Mainīt amata vietai “direktore”( Rucavas pamatskola ) likmi no 0.3  uz 0.8, nosakot 

mēneša darba algas likmi 950 euro ar atalgojumu 760.00 euro mēnesī ar 2018. gada 

01. septembri. 

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

grozījumiem. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (29.08.2018.Nr.2.1.13/1044), kurā lūgts atļaut sadalīt 

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

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

zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
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īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 11,2 ha (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 mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] 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 lp. 

 

 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (12.09.2018.Nr.2.1.13/1103), kurā lūgts atļaut sadalīt 

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

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

zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 1,2 ha (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 laukssaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] 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 3 lp. 
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1.3. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (16.08.2018.Nr.2.1.13/1004), kurā lūgts atļaut sadalīt 

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

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

zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Dunikas pagastā; 

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 8,83 ha (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 3 lp. 

 

 

1.4. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata kopīpašnieku [..] iesniegumu (13.09.2018.Nr.2.1.13/1109), kurā lūgts atļaut 

sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi. Atdalīt zemes vienību ar kad.apz. [..], sadalot to divās daļās 

(6,4ha un 9,0ha). Atdalītai zemes vienības daļai ar platību 9,0ha piešķirt jaunu nosaukumu 

[..], zemes vienības daļai ar platību 6,4ha piešķirt nosaukumu [..]. Zemes vienību ar kad.apz. 

[..] sadalīt divās daļās (14,99 ha un 19,71ha). Zemes vienības daļai ar platību 14,99ha 

piešķirt nosaukumu [..]. Zemes vienības daļai ar platību 19,71ha atstāt nosaukumu [..]. 

Noteikt zemes lietošanas mērķus. 

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības administratīvās 

teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams 

teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts—

zemes ierīcības projekts. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un  pamatojoties uz „Zemes ierīcības 
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likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu 

(2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par 

Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”), 30.04.2013.Ministru kabineta 

noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

65.4.punktu, un personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. atļaut īpašniecēm [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 6,6 ha (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 mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], sadalot to divās daļās - 9,0ha 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un 6,4ha (vairāk 

vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

6. Zemes vienības daļai ar platību 9,0ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) piešķirt nosaukumu [..] ; 

7. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

8. Zemes vienības daļai ar platību 6,4ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) piešķirt nosaukumu [..]; 

9. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

10. sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], sadalot to divās daļās - 19,71ha 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un 14,99ha (vairāk 

vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

11. zemes vienības daļai ar platību 19,71ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) atstāt nosaukumu [..]; 

12. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

13. zemes vienības daļai ar platību 14,99ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) piešķirt nosaukumu [..]; 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

15. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums Nr.1); 

16. Zemesgabalu sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes ierīcības 

likuma” prasībām. 

17. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

1. Nekustamā īpašuma [..] zemes robežu plāns uz 2 lp. 

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

uz 1 lp. 
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Rucavas novada domes 2018. gada 27. septembra sēde 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (05.09.2018.Nr.2.1.13/1076), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.10.2018. 

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 zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (30.08.2018.Nr.2.1.13/1051), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.10.2018. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (06.09.2018.Nr.2.1.13/1084), kurā sakarā ar tēva [..] nāvi,  

lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta  

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.2.punktu un personīgo iesniegumu, 
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Rucavas novada domes 2018. gada 27. septembra sēde 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

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

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2018. 

2. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..], kas atrodas Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

3. noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

4. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018. gada 1. oktobra līdz 2028. 

gada 30. septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (06.09.2018.Nr.2.1.13/1086), kurā sakarā ar vīra [..] nāvi, 

lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Romārs Timbra, Gundega 

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

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

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2018. 

2. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..],  kas atrodas Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

3. noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

4. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (19.09.2018.Nr.2.1.13/1131), kurā lūgts izbeigt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Rucavas novada domes 2018. gada 27. septembra sēde 

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

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2018. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (05.09.2018.Nr.2.1.13/1075), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

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

novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.  

 

 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (30.08.2018.Nr.2.1.13/1052), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

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

novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā iela 4. 



11 
 

Rucavas novada domes 2018. gada 27. septembra sēde 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts Andis Rolis. 

 

 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (20.07.2018.Nr.2.1.13/908), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

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

novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

  

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (03.08.2018.Nr.2.1.13/959), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

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

novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Rucavas novada domes 2018. gada 27. septembra sēde 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (19.09.2018.Nr.2.1.13/959), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu [..], uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (13.09.2018.Nr.2.1.13/1109), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..],  kas atrodas Rucavā, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (10.09.2018.Nr.2.1.13/1090), kurā lūgts pagarināt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabala [..],  Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..],  kas atrodas Rucavā, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (11.09.2018.Nr.2.1.13/1092), kurā lūgts pagarināt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabala [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz Rucavas novada 

pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 32 „Par pašvaldības zemes nomu 

Rucavas novadā” 5.2.punktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. pagarināt zemes nomas līgumu [..], uz zemes gabala [..], Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

2. noteikt nomas maksu 5,0% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (10.09.2018.Nr.2.1.13/1089), kurā lūgts pagarināt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabala [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. pagarināt zemes nomas līgumu [..], uz zemes gabala,  kas atrodas Rucavā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (19.09.2018.Nr.2.1.13/1089), kurā lūgts pagarināt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

29.2.punktu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..], kas atrodas Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

2. noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 

30.septembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.20. Par adreses likvidāciju 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Valsts zemes dienesta vēstuli (05.09.2018.Nr.2.1.8/1/689), kurā  informē, ka 

sakarā ar pasūtījumu būves dzēšanai  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā, tika aktualizēti sekojoši dati: dzēsta būve ar kadastra apzīmējumu 

64520020008001  un adresi "Mazklievēni", Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480, kura 

atradās uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520020008. 

Pēc datu aktualizācijas, adrese ar kodu 103919454 "Mazklievēni", Dunikas pag., 

Rucavas nov., LV-3480, Kadastra informācijas sistēmā ir piesaistīta zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 64520020008, un kurai ir noteikts lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  
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 Lūgts izvērtēt nepieciešamību saglabāt adresi "Mazklievēni", Dunikas pag., Rucavas 

nov., LV-3480, vai arī, ja adrese nav nepieciešama- to likvidēt. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 "Adresācijas  noteikumi"  30. punktu, kas nosaka, 

ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai 

pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu un Adresācijas 

noteikumu 9. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai 

institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, 

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

formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. likvidēt adresi  ar kodu 103919454 "Mazklievēni", 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. 
 

 

1.21. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam “Milleri” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar 2018.gada 26.jūlija domes lēmumu 14. (Prot.Nr.13) tika nodots iznomāšanai 

pašvaldībai piekritīga zemes gabala “Milleri” kad.Nr.64520170009 daļa 3,0ha platībā. 

Informācija bija publiskota „Duvzares Vēstis” augusta numurā un izlikta Dunikas pagasta 

pārvaldes telpās.  

Zemes gabala nomai pieteikušās vairākas personas, kā rezultātā nepieciešams rīkot 

zemes nomas tiesību izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus kā arī apstiprināt izsoles komisiju.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 10.,11.,punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 Par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem”, Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobrī 

(prot.Nr.19 1.21.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.32. 5.2.punktu un 5.3.punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. rīkot atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli par nomas tiesībām uz zemes gabala 

“Milleri” kad.Nr.64520170009 daļu 3,0 ha platībā Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem.  

2. Noteikt izsoles dienu – 2018.gada 8.novembris plkst. 11.00.  

3. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: jurists Gints Šķubers, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste 

Dzintra Bļinova. 

4. Apstiprināt zemes nomas izsoles noteikumus nekustamam īpašumam “Milleri”. 
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5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena  

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piekrītošas neapbūvētās zemes 

vienības „Milleri” nomas tiesību iegūšanai uz 12 lp. 

 

 

1.22. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam “Stropi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar 2018.gada 26.jūlija domes lēmumu 14 (Prot.Nr.13) tika nodots iznomāšanai 

pašvaldībai piederīgs zemes gabals “Stropi” kad.Nr.64520100161. Informācija bija 

publiskota „Duvzares Vēstis” augusta numurā un izlikta Dunikas pagasta pārvaldes  telpās.  

Zemes gabala nomai pieteikušās vairākas personas, kā rezultātā nepieciešams rīkot 

zemes nomas tiesību izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus kā arī apstiprināt izsoles komisiju.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.09.2018.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta 10.,11.,punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 Par valsts un 

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem”, Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobrī 

(prot.Nr.19 1.21.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.32. 5.2.punktu un 5.3.punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. rīkot atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli par nomas tiesībām uz zemes gabalu 

“Stropi” Dunikas pagasts, Rucavas novads, kadastra Nr.64520100161 0,58 ha platībā, 

slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem.  

2. Noteikt izsoles dienu – 2018.gada 8.novembris plkst.10.00. 

3. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: jurists Gints Šķubers, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste 

Dzintra Bļinova. 

4. Apstiprināt zemes nomas izsoles noteikumus nekustamam īpašumam “Stropi”.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piekrītošas neapbūvētās zemes 

vienības „Stropi” nomas tiesību iegūšanai uz 11 lp. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

 

2.1. Par 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr. 2/2018 ,,Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā” precizēšanu 

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

G.Šķubers) 
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Rucavas novada dome 2018.gada 24. maijā apstiprinājusi saistošos noteikumus 

Nr.2/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā”. 

2018. gada 30. augustā saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

vēstule, pamatojoties uz kuru nepieciešams veikt precizējumus Rucavas novada domes 

2018.gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā”.  

Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.09.2018. prot.Nr.8), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta e) apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 6.punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. Precizēt 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā”, turpmāk tekstā – saistošie noteikumi: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu”. 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: “2.2.atkritumu 

apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu 

apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 18.pantu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā;”. 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā: “2.4.konteiners – savākto 

atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets;”. 

1.4.Aizstāt visa saistošo noteikumu tekstā terminu “trafarēts maiss” ar terminu 

“trafarēts priekšapmaksas maiss” (attiecīgā locījumā). 

1.5.Izteikt saistošo noteikumu 2.7.punktu šādā redakcijā: “2.7.sadzīves atkritumu 

dalītās savākšanas punkts – savākšanas punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur 

konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus 

pirms to pārvadāšanas. Savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, 

plastmasas, stikla un metālu atkritumu (tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu 

savākšanu; 

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 2.11.punktu šādā redakcijā: “2.11.mājsaimniecībās 

radītie būvniecības atkritumi – to būvdarbu veikšanas procesā radušies 

atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu 

un to pārvadājumu uzskaites kārtību;”.  

1.7.Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: “5. Rucavas novadā savāktie 

nešķirotie atkritumi, kurus nav iespējams reģenerēt vai pārstrādāt, nododami 

apglabāšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Ķīvītes””. 

1.8. Izteikt saistošo noteikumu 7.1.punktu šādā redakcijā: “7.1.izmantojot dažādu 

tilpumu sadzīves atkritumu savākšanas konteinerus vai trafarētus priekšapmaksas 

maisus;”. 

1.9. Izteikt saistošo noteikumu 8.1.punktu šādā redakcijā: “8.1. daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi nedēļā;”. 

1.10. Izteikt saistošo noteikumu 8.2.punktu šādā redakcijā: “8.2. individuālās 

dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi mēnesī ar nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi 

tiek savākti dalīti vai kompostēti, 2 (divas) reizes mēnesī, ja bioloģiskie atkritumi 

netiek savākti dalīti vai kompostēti atsevišķi;”. 

1.11. Apvienot saistošo noteikumu 8.4.punktu ar 8.3.punktu izsakot 8.3.punktu šādā 

redakcijā: “8.3. nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai 
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komercdarbība – 1 (vienu) reizi mēnesī ar nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi 

tiek savākti dalīti vai kompostēti. Ja  saimnieciskajai darbībai ir izteikts sezonāls 

raksturs, tad atkritumu radītājam jāinformē atkritumu apsaimniekotājs un 

jāsastāda atbilstošs atkritumu izvešanas grafiks, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi 

mēnesī attiecīgajā sezonā, izvēloties atbilstoša tilpuma konteineru vai trafarētu 

priekšapmaksas maisu;”. 

1.12. Izteikt saistošo noteikumu 8.5.punktu šādā redakcijā: “8.4. viesu mājās, 

atpūtas kompleksos un citos nekustamajos īpašumos, kas saistīti ar viesu 

izmitināšanas pakalpojumiem – 2 (divas) reizes mēnesī laika periodā no 1.aprīļa 

līdz 1.oktobrim, bet pārējā laika periodā 1 (vienu) reizi mēnesī, izvēloties 

atbilstoša tilpuma konteineru vai trafaretu priekšapmaksas maisu;”. 

1.13. Izteikt saistošo noteikumu 8.6.punktu šādā redakcijā: “8.5. īslaicīgas 

apmešanās ēkās (t.sk. vasarnīcas, dārza mājiņas) – 5 (piecas) reizes gadā, ar 

tiesībām atkritumu radītājam sastādīt atkritumu izvešanas grafiku, izvēloties 

atbilstoša tilpuma konteineru vai trafaretu priekšapmaksas maisu.”. 

1.14. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: “9. Nepieciešamības 

gadījumā atkritumu radītājs vai valdītājs var vienoties ar atkritumu 

apsaimniekotāju par lielāku atkritumu izvešanas biežumu, nekā noteikts saistošo 

noteikumu 8.punktā.”. 

1.15. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: “10. Sadzīves atkritumu 

radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos atkritumu konteineros, 

kas uzstādīti dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos.”. 

1.16. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā: “13. Atkritumu 

apsaimniekotājs savlaicīgi rakstveidā informē pašvaldību un atkritumu radītājus 

par jaunizveidotiem dalīto atkritumu savākšanas punktiem un laukumu atrašanās 

vietām.” 

1.17. Izteikt saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā: “14. Atkritumu 

apsaimniekotājs nodrošina šķiroto atkritumu dalītu savākšanu un to nodošanu 

otrreizējai pārstrādei, reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai.”. 

1.18. Izteikt saistošo noteikumu 15.1.punktu šādā redakcijā: “15.1. organizēt un 

kontrolēt atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī sadarbībā ar 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju līdz 

2021.gada 1.janvārim izveido dalītās savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem 

atkritumiem;”. 

1.19. Izteikt saistošo noteikumu 15.6.punktu šādā redakcijā: “15.6. pašvaldības 

tīmekļavietnē ievietot un patstāvīgi atjaunot informāciju par Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā esošajiem šķiroto atkritumu dalītās savākšanas 

punktiem, laukumiem;”. 

1.20. Izteikt saistošo noteikumu 16.1.punktu šādā redakcijā: “16.1. iekļauties 

pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu 

ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju. Līgums par sadzīves 

atkritumu savākšanu un pārvadāšanu noslēdzams ne vēlāk kā viena mēneša laikā 

no dienas, kad pašvaldība informējusi par izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, ar 

kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;”. 

1.21. Izteikt saistošo noteikumu 16.2.punktu šādā redakcijā: “16.2. iesaistīties 

pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāja organizētajos sadzīves atkritumu 

dalītas savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu;”. 

1.22. Izteikt saistošo noteikumu 16.3.punktu šādā redakcijā: “16.3. savlaicīgi 

norēķināties par saņemtajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem 
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atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas līgumā ietvertajiem nosacījumiem un 

pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu  apsaimniekošanu.”. 

1.23. Izteikt saistošo noteikumu 17.1.punktu šādā redakcijā: “17.1. noslēgt līgumu 

ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju;”. 

1.24. Izteikt saistošo noteikumu 17.2.punktu šādā redakcijā: “17.2. vienoties ar 

atkritumu apsaimniekotāju, norādot piemērotu vietu atkritumu konteineru 

novietošanai, kā arī nodrošināt tīrību un kārtību atkritumu konteineru 

novietošanas vietā;”.  

1.25. Izteikt saistošo noteikumu 17.3.punktu šādā redakcijā: “17.3. nepieciešamības 

gadījumā veic izmaiņas noslēgtajā līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju, 

nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, nepieļaujot radīto atkritumu ilgstošu 

uzkrāšanos nekustamajā īpašumā, ja nolīgtais atkritumu izvešanas biežums ir par 

retu nekā nolīgts;”. 

1.26. Izteikt saistošo noteikumu 19.punktu šādā redakcijā: “19. Par daudzdzīvokļu 

dzīvojamajā mājā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir atbildīga 

dzīvokļu īpašnieku kopība, ja tāda ir izveidota, kas organizē vienota līguma ar 

atkritumu apsaimniekotāju noslēgšanu. Savu atbildību uz līguma pamata dzīvokļu 

īpašnieku kopība ir tiesīga nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam 

vai apsaimniekotājam.”. 

1.27.  Izteikt saistošo noteikumu 22.punktu šādā redakcijā: “22. Atkritumu radītājs 

vai valdītājs, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā 

īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku vai pārvaldnieku par 

kārtību, kādā tiks veikta atkritumu apsaimniekošana un maksājumu veikšana par 

atkritumu apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības rezultātā 

radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.”. 

1.28. Izteikt saistošo noteikumu 23.1.punktu šādā redakcijā: “23.2. publiskā 

pasākuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas sakopšanu un atkritumu izvešanu 

4 stundu laikā pēc pasākuma noslēguma;”. 

1.29. Svītrot saistošo noteikumu 23.3.punktu. 

1.30. Svītrot saistošo noteikumu 23.4.punktu. 

1.31. Izteikt saistošo noteikumu 26.1.1.punktu šādā redakcijā: “26.1.1. piemērot 

pašvaldības un regulatora apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu;”. 

1.32. Izteikt saistošo noteikumu 26.1.2.punktu šādā redakcijā: “26.1.2. nodrošināt 

sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši saskaņotiem grafikiem;”.  

1.33. Izteikt saistošo noteikumu 26.4.punktu šādā redakcijā: “26.4.veikt regulāru 

pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu izvešanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību un atkritumu radītāju vai valdītāju 

noslēgtā līguma noteikumiem;”. 

1.34. Izteikt saistošo noteikumu 26.5.punktu šādā redakcijā: “26.5.atkritumu 

apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus;”. 

1.35. Izteikt saistošo noteikumu 26.6.punktu šādā redakcijā: “26.6. nodrošināt ar 

atbilstoša tilpuma atkritumu konteineriem visus atkritumu radītājus un valdītājus, 

ar kuriem ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī labot 

vai nomainīt atkritumu konteinerus, ja tie ir bojāti;”. 

1.36. Izteikt saistošo noteikumu 26.10.punktu šādā redakcijā: “26.10. izbūvēt un/vai 

labiekārtot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumus un zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumus, 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iepriekš saskaņojot to ar 

pašvaldību;”. 
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1.37. Izteikt saistošo noteikumu 26.11.punktu šādā redakcijā: “26.11. iesaistīties 

valsts, reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu 

realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, arī dalītas atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas ieviešanā;”. 

1.38. Izteikt saistošo noteikumu 26.14.punktu šādā redakcijā: “26.14. vismaz 1 

(vienu) reizi gadā nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu/dezinfekciju, bet 

nepieciešamības gadījumā konteineru dezinfekciju veikt biežāk pēc atkritumu 

radītāja, valdītāja un pašvaldības pieprasījuma, vienojoties ar atkritumu 

apsaimniekotāju;”. 

1.39. Izteikt saistošo noteikumu 26.16.punktu šādā redakcijā: “26.16. pēc 

pašvaldības pieprasījuma sniegt pašvaldību informāciju, kas nepieciešama 

pašvaldībai tās funkciju izpildei un ir atkritumu apsaimniekotāja rīcībā;”.  

1.40. Svītrot saistošo noteikumu 26.17.punktu. 

1.41. Izteikt saistošo noteikumu 26.18.punktu šādā redakcijā: “26.17. ne vēlāk kā 1 

(vienu) mēnesi iepriekš informēt atkritumu radītājus un valdītājus par atkritumu 

apsaimniekošanas maksas izmaiņām.”. 

1.42. Izteikt saistošo noteikumu 30.punktu šādā redakcijā: “30. Par sadzīvē radušos 

būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu 

radītājs vai valdītājs. Atkritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc 

atsevišķi no citu veidu atkritumiem, tā, lai neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un 

veselību, kā arī personu mantu.”. 

1.43. Izteikt saistošo noteikumu 32.punktu šādā redakcijā: “32. Būvniecības un 

lielgabarīta atkritumu konteinerus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek 

būvdarbi, izņemot īslaicīgu novietošanu tikai ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai 

pārvaldnieku vai tā pilnvarotu personu un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā 

vietā un laikā.”. 

1.44. Izteikt saistošo noteikumu 34.punktu šādā redakcijā: “34. Maksu par 

nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: 34.1. pašvaldības lēmumā 

apstiprināta maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 

atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, 

uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas 

infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība 

un atkritumu apsaimniekotājs; 34.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;”.  

1.45. Izteikt saistošo noteikumu 37.punktu šādā redakcijā: “37. Pašvaldības 

noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas spēkā mēneša laikā 

pēc šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, ja domes lēmumā nav 

noteikts citādi.”. 

1.46. Izteikt saistošo noteikumu 38.punktu šādā redakcijā: “38. Pašvaldība informē 

atkritumu radītājus par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa 

izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā un 

pašvaldības interneta vietnē.”. 

1.47. Izteikt saistošo noteikumu 43.9.punktu šādā redakcijā: “43.9. veikt jebkādas 

citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos saistošajos noteikumos un citos 

normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu un vides piesārņojumu;”. 

1.48. Svītrot saistošo noteikumu 43.12.punktu. 

1.49. Izteikt saistošo noteikumu 45.punktu šādā redakcijā: “45. Par šo noteikumu 

pārkāpumiem fiziskās un juridiskās personas ir saucamas saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu.”.  
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2. Attiecībā uz saistošo noteikumu 51.punktā noteikto termiņu norādām, ka dalītā atkritumu 

vākšanas sistēma pamatā ir izdevīga lielajām pilsētām, nevis novadam ar nepilniem 

diviem tūkstošiem iedzīvotāju. 2016.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumos 

Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” noteiktas minimālās 

prasības sadzīves atkritumu savākšanas biežums jeb uzglabāšanas laiki atkritumu 

savākšanas punktos. Minētās prasības atkritumu izvešanas biežumam būtiski ietekmēs 

pašvaldības iedzīvotāju maksātspēju, jo minētie noteikumi, uzliek par pienākumu 

atkritumu apsaimniekotājam izvest atkritumus, neatkarīgi no tā vai atkritumu konteiners 

ir pilns vai nepilns, jo mazos ciemos ne vienmēr konteinerus piepilda, kā tas notiek lielās 

pilsētās. Līdz ar to pašvaldība ir noteikusi pārejas posmu saistošo noteikumu 8.punkta 

ieviešanai, lai informētu iedzīvotājus par gaidāmo atkritumu izvešanas sadārdzinājumu, 

ko piespiedu kārtā uzliek iepriekš minētie Ministru kabineta noteikumi. 

3. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Pielikumā: Precizēti Rucavas novada pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošie noteikumi 

Nr. 2/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā” uz 9 lp. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

(05.09.2018.Nr.2.1.13/1078), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

[..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī uz laika posmu līdz 

2017.gada 28.septembrim, pagarināts 2017.gada 28.septembrī uz laiku līdz 2018.gada 

28.septembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.09.2018. pašvaldībai parāds par īri nav.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.09.2018. 

prot.Nr.8), 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Dunikas pagasts, Rucavas 

novads ar [..], uz laika posmu līdz 30.09.2019.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], dzīvo [..], Dunikas pagasts, Rucavas 

novads, iesniegums 27.08.2018.Nr.2.1.13/1036), kurā lūgts izskatīt jautājumu par 

dzīvojamās telpas īres līguma, adresē [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  
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Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 31.augustā uz laika posmu līdz 2017.gada 

31.augustam, pagarināts 2017.gada 28.septembrī uz laiku līdz 2018.gada 31.augustam. Pēc 

Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2018. pašvaldībai 

parāds par īri ir 178.40 EUR. 2016.gada 10.augustā ir noslēgta Vienošanās Nr.2016/17 par 

parāda nomaksu, summas 385.05 EUR atmaksu līdz 2019.gada 28.februārim. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.09.2018. 

prot.Nr.8), 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Dunikas pagasts, Rucavas 

novads ar [..], uz laika posmu līdz 31.08.2019.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.4. Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Māja Nr.6”, Rucavas novada  

Rucavas pagastā izīrēšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (13.09.2018. 

Nr.2.1.13/1110), kurā lūgts izskatīt jautājumu par vienistabas dzīvokļa [..] izīrēšanu Rucavas 

pagastā. 

 [..] 2016.gada 1.jūlijā ir uzņemts Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā. 

Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 

Rucavas novadā.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.09.2018. 

prot.Nr.8), 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Romārs Timbra, Gundega 

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

1. Izīrēt vienistabas dzīvokli [..], Rucavas pagasts, Rucavas novads, ar 01.10.2018., 

kopējā platība  33.9 m2.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..], Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

ar [..], uz laika posmu no 01.10.2018. līdz 31.12.2018. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei Feodosovai. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.5. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (24.08.2018. 

Nr.2.1.13/1027), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa piešķiršanu vienai personai 

Dunikas pagastā Rucavas novadā. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir 

deklarēta Rucavas novadā.   

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.09.2018. 

prot.Nr.8), 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Romārs Timbra, Gundega 

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

1. Uzņemt Dunikas pagasta dzīvokļu rindā [..], ar 01.10.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.6. Par dzīvojamās telpas “Ozoli”- 11 īres līguma pagarināšanu  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā [..], iesniegums 18.09.2018.Nr.2.1.13/1124), kurā 

lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, [..], Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 5.novembrī (atjaunots), 

pagarināts 2017.gada 8.decembrī uz laika posmu līdz 2018.gada 6.martam, 2018.gada 

5.martā uz laika posmu līdz 2018.gada 6.aprīlim, 2018.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 

2018.gada 31.augustam. 2018.gada 26.jūlija domes sēdē persona uzņemta dzīvokļu 

maiņas rindā ar 01.08.2018. Persona vēlās mazāku - vienistabas vai divistabu dzīvokli ar 

krāsns apkuri, ūdeni un sanitāro mezglu Rucavas centrā. [..].  Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2018. pašvaldībai parāds par īri un 

komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.09.2018. 

prot.Nr.8), 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Romārs Timbra, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Rucava,   Rucavas pagasts, 

Rucavas novads ar [..], uz laika posmu līdz 31.12.2018.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Sēdes telpā ienāk deputāts A. Rolis. 

 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

 

3.1. Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 23.augusta saistošo noteikumu 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 
04.09.2018. saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums 

(reģ.Nr.1-18/7743) par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 23.augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr.3/2018 “Par Rucavas novada simboliku”. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) atbilstoši kompetencei ir izvērtējusi Rucavas 

novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) domes 2018.gada 23.augusta saistošos 

noteikumus Nr.3/2018 “Par Rucavas novada simboliku” (turpmāk – saistošie noteikumi) un 

ir pieņēmusi tos zināšanai, vienlaikus vēršot uzmanību uz sekojošo: 

1) saistošo noteikumu  3.,4.,13.,14.punktā nav nepieciešams lietot "bold" treknrakstu; 

2) atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo 

aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr.108) 101.punktam ir 

noteikts, ka  noteikumu projekta teksta iedalījuma pamatvienība ir punkts. Līdz ar to, ja 

nodaļas tiek noformētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad punktu numerācija sākas 

secīgi, tas ir, 1.,2.,3.punkts utt., katrā punktā ietverot tiesisko regulējumu, līdz ar to ir 

izvērtējama iespēja svītrot esošos saistošo noteikumu  3.,4.,13.,14.punktus, kas noformēti kā 

punktu nosaukumi, bet to vietā secīgi rakstīt punktus augošā secībā, vajadzības gadījumā 

punktiem rakstot apakšpunktus, ja punkts satur uzskaitījumu un apakšpunktu izveide atvieglo 

saistošo noteikumu teksta uztveramību un padara tos labāk saprotamus (jo katrs punkts 

atrodas saistošo noteikumu nodaļā, kuras nosaukumā ir norādīts, kādus jautājumus konkrētā 

nodaļa reglamentē, līdz ar to saistošo noteikumu punkti netiek veidoti kā nosaukumi, bet gan 

tiek rakstīti viens pēc otra augošā secībā, ietverot tiesisko regulējumu); 

3) precizēt vai svītrot no saistošo noteikumu 5.punkta un 14.2.,14.8.apakšpunktiem 

vārdus "izturoties pret to ar pienācīgu cieņu", "garantējot tam pienācīgu cieņu", jo "pienācīga 

cieņa" ir abstrakts jēdziens, kuru nepieciešams paskaidrot vai atturēties no minētā jēdziena 

lietošanas; 

4) pirmkārt, atbilstoši Noteikumu Nr.108 111.punktam saistošajos noteikumos 

neveido nodaļas, kas satur vienu punktu, izņemot šo noteikumu 105.1.apakšpunktā un 

116.punktā minēto gadījumu., otrkārt saistošo noteikumu "Noslēguma jautājumu" nodaļā nav 

obligāti jāietver punkts, par šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās kārtību, līdz ar to VI 

nodaļa svītrojama no saistošo noteikumu redakcijas. 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (20.09.2018. prot.Nr.9), 

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

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

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

Precizēt Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 23.augusta saistošos noteikumus 

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

 

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

Rucavas novada simboliku” uz 7 lpp. 
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3.2. Par Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes ''Zvaniņš'' attīstības plāna 

saskaņošanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Izskata sagatavoto Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Zvaniņš’’ Attīstības 

plānu 2018.-2021.gadam. Ņemot vērā iestādes prioritātes Rucavas novada attīstības plānā, 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (20.09.2018. prot.Nr.9), 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

Saskaņot Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Attīstības plānu 2018.-

2021.gadam. 

 

Pielikumā: Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Attīstības plāns 2018.-

2021.gadam uz 15 lpp. 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 

4.1. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglo automašīnu norakstīšanu  

un nodošanu utilizācijai 

( Ziņo izpilddirektors E.Bertrams ) 

  

Ar 2018. gada 09. maija rīkojumu “Par pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas, 

novērtēšanas un norakstīšanas komisijas izveidošanu” Nr.2.1.5/D-42 izveidotā komisija, 

turpmāk tekstā  Komisija veica Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās 

mantas – lietotu automašīnu: 

1) VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs DE 6089;  

2) OPEL ASTRA CARAVAN, valsts reģistrācijas numurs, GV 2408; 

3) CITROEN XSARA, valsts reģistrācijas numurs, EF 1311; 

4) VW GOLF, valsts reģistrācijas numurs, ET 3406  

novērtēšanu. Pēc kustamās mantas novērtēšanas un sakarā ar: 

1) automašīnu tehnisko nolietojumu;  

2) automašīnas nav ilgstoši ekspluatētas; 

3) ir nepieciešami transporta pakalpojumi, lai tos transportētu defektācijas veikšanai, 

gan autoservisa pakalpojumi, kas šo defektāciju varētu veikt, kas nav ekonomiski lietderīgi, 

ņemto vērā automašīnu tehnisko stāvokli un vecumu; 

4) ir jāsedz auto ekspluatācijas nodokļa parādi; 

5) automašīnu pašreizējā tirgus vērtība, nesegs visas tās izmaksas, kas radīsies veicot 

minēto automašīnu atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

atsavināšanas likumu. 

Komisija ierosina minēto automašīnu atsavināšanu nodot tos utilizācijai 

transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam par atlieku vērtību. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 6. panta otro un trešo daļu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 7. pantu, 

Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6. pantu, ņemot vērā pamatlīdzekļu un 

inventāra apsekošanas, novērtēšanas un norakstīšanas komisijas 2018. gada 27. jūlija aktu, 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. ( protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Atsavināt Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu 

automašīnu VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs DE 6089, šasijas numurs 

WVWZZZ31ZMB069493, par atlieku vērtību, nododot to utilizācijai nolietotu 

transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam.  

2. Atsavināt Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu 

automašīnu OPEL ASTRA CARAVAN, valsts reģistrācijas numurs GV 2408, šasijas 

numurs W0L0TGF35X2172928, par atlieku vērtību, nododot to utilizācijai nolietotu 

transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam. 

3. Atsavināt Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu 

automašīnu CITROEN XSARA, valsts reģistrācijas numurs EF 1311, šasijas numurs 

VF7N1LFZM36355480, par atlieku vērtību, nododot to utilizācijai nolietotu 

transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam. 

4. Atsavināt Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošu kustamo mantu – nolietotu 

automašīnu VW GOLF, valsts reģistrācijas numurs ET 3406, šasijas numurs 

WVWZZZ1HZPB010025, par atlieku vērtību, nododot to utilizācijai nolietotu 

transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam. 

5. Rucavas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt: automašīnu VW PASSAT, valsts 

reģistrācijas numurs DE 6089, automašīnu OPEL ASTRA CARAVAN, valsts 

reģistrācijas numurs GV 2408, automašīnu CITROEN XSARA, valsts reģistrācijas 

numurs EF 1311, automašīnu VW GOLF, valsts reģistrācijas numurs ET 3406. 

6. Rucavas novada domes Finanšu nodaļai noņemt CITROEN XSARA, valsts 

reģistrācijas numurs EF 1311 un OPEL ASTRA CARAVAN, valsts reģistrācijas 

numurs GV 2408, no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).  

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

E.Bertramam. 

 

4.2. Par pašvaldības kustamās mantas auto greidera DZ-99, valsts reģistrācijas 

Nr.T2960LA pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par 

nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

  Ar Rucavas novada domes 2018. gada 28. jūnija lēmumu “Par autogreidera DZ-99, 

valsts reģistrācijas nr.T2960LA atsavināšanu“ (protokols Nr.11, p.3.5.) pašvaldības kustamā 

manta - autogreideris DZ-99, valsts reģistrācijas Nr.T2960LA tika nodots atsavināšanai par 

nosacīto cenu EUR 2000,00. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija 

(turpmāk - Komisija) 2018. gada 31. augustā konstatēja, ka pirmā mutiskā kustamās mantas 
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izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta pirmo daļu un 

izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos termiņos nav 

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu, ja 

kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9. 

pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7. pants). Vai arī 

saskaņā ar 32. panta pirmo daļu, ja otrā izsole ir nesekmīga izsoles komisija, kas organizē 

izsoli:  

1) var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 

20 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. ( protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atzīt kustamās mantas – autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas nr.T2960LA, pirmo 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2018. gada 31. 

augusta Komisijas sēdes protokolu; 

2. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas (EUR 2000,00). 

3. apstiprināt otrās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 1600,00 un apstiprināt 

“Pašvaldības kustamās mantas –  autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas 

nr.T2960LA  otrās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus; 

4. uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumam; 

5. uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis”, domes interneta vietnē un www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2018. gada 31. augusta Komisijas sēdes protokols uz 2 lpp. 

2. “Pašvaldības kustamās mantas – autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas Nr.T2960LA   

otrās izsoles noteikumi” uz 10 lp. 

 

 

4.3. Par pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 

6288 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu 

par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

  Ar Rucavas novada domes 2018. gada 28. jūnija lēmumu “Par transportlīdzekļa 

Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 atsavināšanu“ (protokols Nr.11, p.3.6.) 

pašvaldības kustamā manta - Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 tika nodota 

atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 1300,00. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija 

(turpmāk - Komisija) 2018. gada 31. augustā konstatēja, ka pirmā mutiskā kustamās mantas 

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

izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos termiņos nav 

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.  
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panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas 

organizē mantas pārdošanu (9. pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas 

veidu (3. un 7. pants). Vai arī saskaņā ar 32. panta pirmo daļu, ja otrā izsole ir nesekmīga 

izsoles komisija, kas organizē izsoli:  

1) var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 

20 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. ( protokols Nr.15) ieteikumu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atzīt kustamās mantas – Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288, pirmo 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2018. gada 31. 

augusta Komisijas sēdes protokolu; 

2. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas (EUR 1300,00). 

3. apstiprināt otrās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 1040,00 un apstiprināt 

“Pašvaldības kustamās mantas – Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288   

otrās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus; 

4. uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumam; 

5. uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis”, domes interneta vietnē un www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2018. gada 31. augusta Komisijas sēdes protokols uz 2 lpp. 

2. “Pašvaldības kustamās mantas – Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 otrās 

izsoles noteikumi” uz 10 lp. 

 

 

4.4. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada mācību 

iestādēs. 

Saskaņā ar 2016. gada 29. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.750 

„Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” 

pašvaldībai jānosaka viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādes ar 2018. gada 1. septembri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. ( protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs no 2018. gada 1. septembra saskaņā ar pielikumu: 

1.1. Rucavas pamatskolā – 170.44 euro mēnesī; 

1.2. Sikšņu pamatskolā ar pirmskolas izglītības grupu – 160.26 euro mēnesī; 



29 
 

Rucavas novada domes 2018. gada 27. septembra sēde 

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” – 165.45 euro mēnesī. 

 

Pielikumā : Viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs ar 2018. gada 1. septembri. 

No sēdes telpas iziet deputāte G.Zeme. 

 

4.5. Par nedzīvojamās  ēkas  “Līvas” Dunikas pagastā, Rucavas novadā telpu 

 nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Atkārtoti izskata jautājumu par nomas maksas izcenojuma aprēķinu ēkā “Līvas” 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. Ir veikts izcenojuma aprēķins nomas maksai. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “ 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

apakšpunktu un likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu  5. panta pirmo daļu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018.  

(protokols Nr.15) ieteikumu 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt 1m2  izmaksas ēkā „Līvas”  0,93 euro mēnesī ( bez PVN). 

2. Atcelt 2018. gada 26. aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.8,4.2. “Par nedzīvojamās ēkas 

“Līvas” Dunikas pagastā, Rucavas novada telpu nomas maksas izcenojuma 

apstiprināšanu” . 
 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 

4.6. Par 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 9/2010 “Par Rucavas novada 

pašvaldības nodevām” precizēšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Rucavas novada dome 2018. gada 23. augustā apstiprinājusi saistošo noteikumu 

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

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

saistošos noteikumus ar jaunu nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Rucavas 

novadā. 

2018. gada 5. septembrī saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas e-pasta vēstule Nr.1-18/7759, kurā ministrija norāda, ka 2018. gada 23. augusta 

saistošo noteikumu grozījumus ir pieņēmusi zināšanai, neizsakot iebildumus. Vienlaikus 

ministrija iesaka, ka ir nepieciešams veikt precizējumus Rucavas novada domes 2010. gada 

25. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”, 

precizējot saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, kā arī precizēt saistošo 

noteikumu nodaļu un punktu numerāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 

notiekumiem Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15.punkta, 43. panta 

pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. (protokols 

Nr.15) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. Precizēt 2010. gada 25. marta Rucavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 9/2010 

“Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”, turpmāk tekstā – saistošie noteikumi: 

3.1.Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu un 

likumu “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 1., 2., 4. un 7.punktu”. 

3.2.Precizēt saistošo noteikumu nodaļu numerāciju un punktu numerāciju. 

 

      Pielikumā: Precizēti 2010. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 9/2010 “Par Rucavas 

novada pašvaldības nodevām” uz 4 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte G.Zeme. 

 

4.7. Par pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu 

Rucavas novada izglītības iestādēs 

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

 

2018. gada 11. septembra noteikumi Nr.584 “”Grozījumi Ministru kabineta 2016. 

gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” nosaka, ka : 

 - pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme ir 710 euro; 

 - izglītības iestādes vadītājam  mēneša darba algas likme ir 950 euro; 

 - izglītības iestādes vadītāja vietniekam 80% no izglītības iestādes vadītāja mēneša         

darba algas likmes – 760 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. (protokols Nr.15) ieteikumu 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Noteikt izglītības iestāžu pedagogiem ( Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības 

grupu, Rucavas pamatskola, PII “Zvaniņš”) zemāko mēneša darba algas likmi 710 

euro ar 2018. gada 1. septembri. 

2. Noteikt Rucavas izglītības iestāžu vadītājiem  ( Sikšņu pamatskola ar pirmskolas 

izglītības grupu, Rucavas pamatskola, PII “Zvaniņš”) mēneša darba algas likmi 950 

euro ar 2018. gada 1. septembri. 

3. Noteikt Rucavas novada izglītības iestāžu vadītāja vietnieka (Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu, Rucavas pamatskola)  mēneša darba algas likmi 80% 

apmērā no izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes 760 euro ar 2018. 

gada 1. septembri. 

4. Noteikt sociālajam pedagogam zemāko mēneša darba algas likmi 710 euro ar 2018. 

gada 1. septembri. 

 

 

4.8. 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 21.09.2018. (protokols Nr.15) ieteikumu 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 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.3 „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.11 “Pašvaldības policija”. 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.22 “Komunālā saimniecība Dunikā”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.23 ”Pašvaldības aģentūra “Dunikas 

ambulance””. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.27 “Sikšņu bibliotēka”. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.34 “Sikšņu pamatskola ar pirmskolas 

izglītības grupu”. 

9. Apstiprināt finansējumu projektam “Latvijas Skolas soma” 861 euro apmērā saskaņā 

ar pielikumu Nr.52. 

10. Apstiprināt finansējumu Rucavas novada vēlēšanu komisijai 4939 euro apmērā 

saskaņā ar pielikumu Nr.53. 

11. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

12. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju 

dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

13. 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.12/B „„Grozījumi 

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

pašvaldības 2018. gada budžetu”” un pamatbudžeta  grozījumi uz 1 lp. 

 

 

4.9. Par Nīcas Mūzikas skolas Rucavas mācību punkta pedagogu darba atalgojumu 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže informē, ka 2018. gada 11. septembra 

noteikumi Nr.584 “”Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi”” nosaka, ka pedagogiem zemākā mēneša darba algas 

likme ir 710 euro ar 2018. gada 1. septembri. 

Līdz ar to ir nepieciešamas izmaiņas noslēgtajā līgumā starp Rucavas novada domi un Nīcas 

novada domi. Līgums par Rucavas pedagogu atalgojumu līdz 31.08.2018. paredz, ka 

Rucavas novada dome Rucavas mācību punkta pedagogu algām katru mēnesi ieskaita 427,40 

euro. Ņemot vērā, ka valstī ar 01.09.2018. pedagogu zemākā mēneša algas likme noteikta 

710 euro, lūgums katru mēnesi ieskaitīt pedagogu algām 446.25 euro.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. (protokols Nr.15) ieteikumu, 



32 
 

Rucavas novada domes 2018. gada 27. septembra sēde 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada domes līdzfinansējumu Nīcas Mūzikas skolas Rucavas 

mācību punkta pedagogu darba atalgojumam 446,25 euro mēnesī. 

 

 

4.10.  Sociālā dienesta vadītājas iesnieguma izskatīšana par izmaiņām  

amatu sarakstā 

(Ziņo Sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska) 

 

Izskata sociālā dienesta vadītājas D.Grenovskas iesniegumu par amata vietas “sociālā 

darba organizators” likvidēšanu ar 2018. gada 30. septembri un jaunas amata vietas 

“sociālais aprūpētājs” – profesijas kods 3412 01, ceturtais profesionālās kvalifikācijas 

līmenis izveidi ar 2018. gada 1. oktobri uz nepilnu darba laiku ( 0.3 slodzes ) ar mēneša 

darba algas likmi 500 euro un atalgojumu mēnesī 150,00 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. (protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Likvidēt amata vietu “sociālā darba organizators” ar 2018. gada 30. septembri. 

2. Izveidot amata vietu “sociālais aprūpētājs” uz nepilnu darba laiku ( 0.3 slodzes ) ar 

mēneša darba algas likmi 500 euro un atalgojumu mēnesī 150,00 euro. 

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

grozījumiem. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

 

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu 

no 01.10.2018. līdz 14.10.2018.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 25. panta pirmo daļu un 

Rucavas novada pašvaldības Nolikuma 18. punktu, 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās J.Veits. 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Piešķirt Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu no 01.10.2018. līdz 14.10.2018.   

2. Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita atvaļinājuma laikā no 01.10.2018. 

līdz 14.10.2018.  domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja 

vietniekam Andim Rolim. 
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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 ar 

2018. gada 1. oktobri : 

1. paaugstināt mēneša darba algas likmi priekšsēdētājam par 50,00 euro; 

2. paaugstināt mēneša darba algas likmi izpilddirektoram par 120,00 euro; 

3. paaugstināt mēneša darba algas likmi domes sekretārei par 215,00 euro (apvienoti 

amati ); 

4. paaugstināt mēneša darba algas likmi automobiļa vadītājam ( centrālā administrācija )  

par 102,00 euro; 

5. likvidēt amata vietu “arhivārs”; 

6. paaugstināt mēneša darba algas likmi finanšu nodaļas grāmatvežiem par 89,00 euro; 

7. paaugstināt mēneša darba algas likmi finanšu analītiķim par 89,00 euro; 

8. paaugstināt mēneša darba algas likmi Dunikas pagasta pārvaldes sekretārei par 46,00 

euro; 

9. izveidot jaunu amata vietu “automobiļa vadītājs”( Dunikas pagasta pārvalde ) ar 

mēneša darba algas likmi 550,00 euro; 

10. paaugstināt mēneša darba algas likmi projektu koordinatoram par 35,00 euro; 

11. paaugstināt pašvaldības policijas priekšniekam stundas likmi par 1,06 euro; 

12. paaugstināt pašvaldības policijas vecākam inspektoram mēneša stundas likmi par 

0,55 euro; 

13. likvidēt amata vietu “pašvaldības policijas vecākais inspektors”; 

14. likvidēt amata vietu “pašvaldības policijas vecākais inspektors ( 01.05. – 30.09.); 

15. paaugstināt mēneša darba algas likmi nekustamā īpašuma speciālistam par 50,00 

euro;  

16. paaugstināt mēneša darba algas likmi komunālās daļas vadītājam par 129,00 euro; 

17. likvidēt amata vietu “speciālists mājokļu jautājumos ; 

18. izveidot amata vietu “klientu apkalpošanas speciālists ar mēneša darba algas likmi 

795 euro; 

19. amata vietai “remontatslēdznieks” ( Komunālā daļa Rucavā ) mainīt likmi no 0.75 uz 

pilnu slodzi un nosakot mēneša darba algas likmi 430,00 euro; 

20. paaugstināt remontstrādniekam ( Komunālā daļa Rucavā ) stundas likmi par 0.20 

euro; 

21. amata vietai “labiekārtošanas strādnieks ( Komunālā daļa Rucavā) mainīt likmi 0.68 

uz pilnu slodzi ar mēneša darba algas likmi 430,00 euro; 

22. izveidot jaunu amata vietu “labiekārtošanas strādnieks”( Komunālā daļa Dunikā ) uz 

pilnu slodzi ar mēneša darba algas likmi 430,00 euro; 

23. paaugstināt mēneša darba algas likmi ugunsdzēsējiem ( Dunikā un Rucavā ) par 37 

euro  

24.  Rucavas kultūras nama direktorei noteikt  stundas likmi – 4.00 euro; 

25. likvidēt amata vietu izdevuma “Duvzares Vēstis “ redaktors ( apvienoti ar domes 

sekretāres pienākumiem); 

26. Dunikas tautas nama vadītājai noteikt stundas likmi – 4,00 euro; 

27. amata vietai “dramatiskās kopas vadītāja” ( Dunikas tautas nams ) mainīt likmi no 

0,10 uz 0,20 un noteikt atalgojumu  mēnesī 86,00 euro; 

28. paaugstināt mēneša darba algas likmi Rucavas bibliotēkas vadītājai par 216 euro ( 

tiek apvienoti amati ar dokumentālistu ); 

29. likvidēt amata vietu “dokumentālists” Rucavas bibliotēkā; 
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30. paaugstināt Sikšņu bibliotēkas vadītājai mēneša darba algas likmi par 74 euro ( tiek 

apvienoti amati ); 

31. likvidēt  amata vietu ‘apkopēja” Sikšņu bibliotēka; 

32. tūrisma organizatoram paaugstināt mēneša darba algas likmi par 52,00 euro; 

33. autobusa vadītājam ( Sociālais dienests ) paaugstināt mēneša darba algas likmi 

102,00 euro; 

34. autobusa vadītājam ( Sikšnu pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu ) paaugstināt 

mēneša darba algas likmi 79,00 euro; 

35. autobusa vadītājam ( Rucavas pamatskola ) paaugstināt mēneša darba algas likmi par 

79,00 euro; 

36. amata vietai “pavārs “( Rucavas pamatskola ) paaugstināt mēneša darba algas likmi 

par 23 euro; 

37. amata vietai “pavārs”( PII “Zvaniņš “) paaugstināt mēneša darba algas likmi par 23 

euro; 

38. izveidot amata vietu “traktora vadītājs” ( no speciālā budžeta līdzekļiem )  ar stundas 

likmi 4.25 euro; 

39. bāriņtiesas locekļiem paaugstināt stundas likmi par 2,96 euro; 

40. iepirkuma komisijas locekļiem paaugstināt stundas likmi par 2,00 euro; 

41. administratīvās komisijas locekļiem paaugstināt stundas likmi par 2,00 euro; 

42. inventarizācijas komisijas locekļiem paaugstināt stundas likmi par 2,00 euro; 

43. administratīvās komisijas priekšsēdētājam paaugstināt stundas likmi par 2,00 euro; 

44. administratīvās komisijas sekretārei paaugstināt stundas likmi par 2,00 euro; 

45. norakstīšanas, izsoles un privatizācijas komisijas locekļiem paaugstināt stundas likmi 

par 2,00 euro; 

46. lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļiem paaugstināt 

stundas tarifa likmi par 2,00 euro. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās J.Veits. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.09.2018. (protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ: 

1. noteikt mēneša darba algas likmi priekšsēdētājam 1550 euro; 

2. noteikt mēneša darba algas likmi izpilddirektoram 1350 euro; 

3. noteikt mēneša darba algas likmi domes sekretārei  945 euro ; 

4. noteikt mēneša darba algas likmi automobiļa vadītājam ( centrālā administrācija)  

550 euro; 

5. likvidēt amata vietu “arhivārs”; 

6. noteikt mēneša darba algas likmi finanšu nodaļas grāmatvedim 830 euro; 

7. noteikt mēneša darba algas likmi finanšu analītiķim  830 euro; 

8. noteikt mēneša darba algas likmi Dunikas pagasta pārvaldes sekretārei 550 euro; 

9. izveidot jaunu amata vietu “automobiļa vadītājs “( Dunikas pagasta pārvalde ) uz 

pilnu slodzi ar  mēneša darba algas likmi 550,00 euro; 

10. noteikt mēneša darba algas likmi projektu koordinatoram 630 euro; 

11. noteikt pašvaldības policijas priekšniekam stundas likmi 4.40 euro; 

12. noteikt pašvaldības policijas vecākam inspektoram  stundas likmi 3.70 euro; 

13. likvidēt amata vietu “pašvaldības policijas vecākais inspektors”; 

14. likvidēt amata vietu “pašvaldības policijas vecākais inspektors ( 01.05. – 30.09.); 

15. noteikt mēneša darba algas likmi nekustamā īpašuma speciālistam 1050 euro;  

16. noteikt mēneša darba algas likmi komunālās daļas vadītājam 980 euro; 
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17. likvidēt amata vietu “speciālists mājokļu jautājumos ; 

18. izveidot amata vietu “klientu apkalpošanas speciālists uz pilnu slodzi ar mēneša 

darba algas likmi 795 euro; 

19. amata vietai “remontatslēdznieks” ( Komunālā daļa Rucavā ) mainīt likmi no 0.75 

uz pilnu slodzi un nosakot mēneša darba algas likmi 430 euro; 

20. noteikt remontstrādniekam ( Komunālā daļa ) stundas likmi 4.27 euro; 

21. amata vietai “labiekārtošanas strādnieks ( Komunālā daļa ) mainīt likmi 0.68 un 

pilnu slodzi un nosakot mēneša darba algas likmi 430,00 euro; 

22. izveidot jaunu amata vietu “labiekārtošanas strādnieks”( Komunālā daļa Dunikā ) uz 

pilnu slodzi ar mēneša darba algas likmi 430,00 euro; 

23. noteikt mēneša darba algas likmi ugunsdzēsējiem 530 euro un atalgojumu mēnesī 

265,00 euro; 

24. noteikt Rucavas kultūras nama direktorei  stundas likmi 4,00 euro; 

25. likvidēt amata vietu izdevuma “Duvzares Vēstis “ redaktors; 

26. noteikt Dunikas tautas nama vadītājai  stundas likmi 4,00 euro; 

27. amata vietai “dramatiskās kopas vadītāja” ( Dunikas tautas nams ) mainīt likmi no 

0,10 uz 0,20 un noteikt atalgojumu  mēnesī 86,00 euro; 

28. noteikt Rucavas bibliotēkas vadītājai mēneša darba algas likmi 720,00 euro ; 

29. likvidēt amata vietu “dokumentālists” ( Rucavas bibliotēka ); 

30. noteikt Sikšņu bibliotēkas vadītājai mēneša darba algas likmi 578 euro; 

31. likvidēt amata vietu “apkopēja “ ( Sikšņu bibliotēka ); 

32. noteikt tūrisma organizatoram  mēneša darba algas likmi 500 euro; 

33. noteikt autobusa vadītājam ( Sociālais dienests ) mēneša darba algas likmi 550 euro; 

34. noteikt autobusa vadītājam ( Sikšnu pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu ) 

mēneša darba algas likmi 550 euro; 

35. noteikt autobusa vadītājam ( Rucavas pamatskola )  mēneša darba algas likmi 550 

euro; 

36. noteikt pavārēm ( Rucavas pamatskola ) mēneša darba algas likmi 471 euro; 

37. noteikt pavārei ( PII “Zvaniņš”) mēneša dara algas likmi 471 euro; 

38. izveidot amata vietu “traktora vadītājs” ( no speciālā budžeta līdzekļiem ) ar stundas 

likmi 4.25 euro; 

39. noteikt bāriņtiesas locekļiem stundas likmi 7,00 euro; 

40. noteikt iepirkuma komisijas locekļiem stundas likmi 6,04 euro; 

41. noteikt administratīvās komisijas locekļiem stundas likmi 6,04 euro; 

42. noteikt inventarizācijas komisijas locekļiem  stundas likmi 6,04 euro; 

43. noteikt administratīvās komisijas priekšsēdētājam  stundas likmi 8,45 euro; 

44. noteikt administratīvās komisijas sekretārei stundas likmi 6,85 euro; 

45. noteikt norakstīšanas, izsoles un privatizācijas komisijas locekļiem stundas likmi  

6,04 euro; 

46. noteikt lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļiem stundas 

likmi 6,04 euro. 

47. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2018. gadam ar veiktajiem 

grozījumiem. 

48. Izmaiņas Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018. gadam stājas spēkā ar 

2018. gada 01. oktobri. 
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8. Par Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vidējā  

darba attiecību pārtraukšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domē saņemts Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Vidējā 

iesniegums par darba attiecību izbeigšanu.  

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

Vidējā iesniegumu (reģistrēts 05.09.2018. Nr.2.1.13/1080) un  Darba likuma 114.pantu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Atbrīvot Jāni Vidējo no Rucavas novada Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja amata 

2018. gada 5.oktobrī (pēdējā darba diena). 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 
 

 

9. Par naudas balvas piešķiršanu 

( Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

 Sakarā ar došanos pensijā tiek pārtrauktas darba attiecības ar Dunikas pagasta 

pārvaldes vadītāju [..]. 1989. gadā [..] sāka strādāt  Dunikas pagasta izpildkomitejā un līdz 

šodien turpina strādāt Dunikas pagasta pārvaldē. 

 Saskaņā ar Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 

amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirta naudas balva, 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 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. 

 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 – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

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

mēnešalgas apmērā [..] euro sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu, darbiniekam aizejot 

pensijā. 

2.Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

3.Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams sniedz informāciju par pašvaldības iestāžu darbu, 

veiktajiem ceļu apsaimniekošanas pasākumiem, pašvaldības mājaslapas dizaina izstrādi. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 
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Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par apmeklētajiem pasākumiem.  

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            28.09.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

28.09.2018.   


