
 

 
 

     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 25. oktobrī                           Nr.18 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.05 

 

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, jurists Gints Šķubers, finanšu analītiķe Ināra 

Reine, Rucavas kultūras nama vadītāja Staņislava Skudiķe, Attīstības nodaļas vadītāja 

Raimonda Ābelīte, būvinspektors Uģis Cepurītis. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1.Par detālplānojuma izstrādātāja maiņu detālplānojumam nekustamajiem īpašumiem 

“Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras”  

1.2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.12.Par zemes vienību iznomāšanu 

1.13.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

2.2.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

2.3.Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

2.4.Par uzņemšanu dzīvokļu rindā un dzīvokļa izīrēšanu 

2.5.Par uzņemšanu un dzīvokļa izīrēšanu 

2.6.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

2.7.Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

2.8.Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

3.2. Par apbalvojuma “GODA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

3.3. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

3.4. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

3.5. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

3.6. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

3.7. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu 

3.8. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu 

3.9. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu 

3.10. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu 

3.11. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

3.12. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

3.13. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

3.14. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

3.15. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

3.16. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 
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3.17. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

3.18. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

4.1.Par nekustamā īpašuma [..] atsavināšanu 

4.2.Par nekustamā īpašuma [..] atsavināšanu 

4.3.Par 2018. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Par reklāmas izvietošanu 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” precizēšanu 

4.4.Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” apstiprināšanu 

4.5.Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

4.6.Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” nolikuma apstiprināšana 

4.7.Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu 

izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 

algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2018. 

gada septembrim – decembrim 

4.8.Par apkures tarifu apstiprināšanu Dunikas pagastā 

4.9.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

 

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Gundegai Zemei 

(Ziņo deputāte G.Zeme) 

6. Par administratīvās un iepirkumu komisiju locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

7. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

8. Par Rucavas novada pašvaldības kultūras, sporta un izglītības komisijas locekļa 

apstiprināšanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt sēdes darba kārtību, iekļaujot 

jautājumus: 

 

9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā  

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

10. Jāņa Lapsas piemiņas biedrības iesnieguma izskatīšana “Par finansiālu atbalstu 

dokumentālās filmas “100 gadi esības vējos” pirmizrādes sagatavošanai  

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits) 

11. Par finansējuma piešķiršanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas papildus būvdarbiem 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

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

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

nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2018. gada 25. oktobra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā  
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(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

10. Jāņa Lapsas piemiņas biedrības iesnieguma izskatīšana “Par finansiālu atbalstu 

dokumentālās filmas “100 gadi esības vējos” pirmizrādes sagatavošanai  

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits) 

11. Par finansējuma piešķiršanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas papildus būvdarbiem 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 
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Sēdes telpā ienāk deputāti R.Timbra un A.Rolis. 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par detālplānojuma izstrādātāja maiņu detālplānojumam nekustamajiem 

īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras”  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Bārdulis) 

 

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

novads, “Kates” (kad. nr. 64840150119) Rucavas pagasts, Rucavas novads, “Pinos” (kad. nr. 

64840150056) Rucavas pagasts, Rucavas novads, “Jaunkriši” (kad. nr. 64840150120) Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, “Jūrēni” (kad. nr. 64840150121) Rucavas pagasts, Rucavas novads 

un “Skaras” (kad. nr. 64840150122) Rucavas pagasts, Rucavas novads īpašnieka SIA 

“SHORE DEVELOPMENT COMPANY” (reģ. nr. 42103033084, adrese: Graudu iela 21 – 2, 

Liepāja, Latvija), iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domē 10.10.2018. ar Nr. 

2.1.13/1237), kurā lūgts mainīt detālplānojuma izstrādātāju uz SIA “PROJEKTI PRO”. 

2017. gada 25. maijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un 

“Skaras” un apstiprināja darba uzdevumu. 

Sākotnēji detālplānojumu uzņēmās izstrādāt SIA “3d birojs” (Reģ. Nr. 41203057728, 

Kuldīgas nov., Kuldīga, Baznīcas iela 13, LV-3301), bet izstrādes procesā nekustamo īpašumu 

īpašnieks SIA “SHORE DEVELOPMENT COMPANY” izsaka lūgumu mainīt izstrādātāju uz 

SIA “PROJEKTI PRO”. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 

18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 104. punktu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. no 2018. gada 25. oktobra par Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem  “Liepēni”, 

“Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādātāju apstiprināt SIA 

“PROJEKTI PRO”, Reģ. Nr.41203021330, Smilšu iela 24, Kuldīga, Kuldīgas novads, 

LV-3301; 

2. Teritorijas plānotājai sagatavot trīspusējo vienošanos par detālplānojuma izstrādes un 

finansēšanas kārtību. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (22.09.2018.Nr.2.1.13/1164), kurā lūgts pārtraukt zemes 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

https://www.lursoft.lv/adrese/baznicas-iela-13-kuldiga-kuldigas-novads-lv-3301
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. izbeigt zemes nomas līgumu [..], uz zemes gabalu [..], kas atrodas [..], ar 01.11.2018. 

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

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

 

No sēdes telpas iziet deputāte G.Zeme. 

 

 1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (01.10.2018.Nr.2.1.13/1194), kurā lūgts pārtraukt zemes 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 

18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..], kas [..], ar 01.11.2018. 

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

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

 

 1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (28.09.2018.Nr.2.1.13/1173), kurā lūgts pārtraukt zemes 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes [..], kas atrodas [..], ar 01.11.2018. 

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

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

 

 1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (28.09.2018.Nr.2.1.13/1171), kurā lūgts pārtraukt zemes 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..], kas atrodas [..], ar 

01.11.2018. 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (01.10.2018.Nr.2.1.13/1186), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..], kas atrodas [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

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.novembra līdz 2028.gada 

31.oktobrim. 

4. 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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (27.09.2018.Nr.2.1.13/1165), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..],  kas atrodas [..]. 

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.novembra līdz 2028.gada 

31.oktobrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.  
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1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (01.10.2018.Nr.2.1.13/1193), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

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.novembra līdz 2028.gada 

31.oktobrim. 

4. 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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (28.09.2018.Nr.2.1.13/1174), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz [..], kas atrodas [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..],  kas atrodas [..]. 

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.novembra līdz 2028.gada 

31.oktobrim. 

4. 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 (28.09.2018.Nr.2.1.13/1172), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 
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noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..],  kas atrodas [..]. 

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.novembra līdz 2028.gada 

31.oktobrim. 

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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (17.10.2018.Nr.2.1.13/1276), kurā lūgts pagarināt zemes 

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

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav. 

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”, (turpmāk tekstā Noteikumi)  29.8.punktu  

Noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts 

neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā uz 

termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā 

pieteicies tikai viens pretendents. 

Noteikumu 30.4.apakšpunktā noteikts, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 

10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā […], uz termiņu ne ilgāk par sešiem 

gadiem […], nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas 

atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam 

nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto 

tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst 

būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto , t.i. 28 euro gadā).[…]. 

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Rucavas novada 

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

Rucavas novadā” 5.2.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa ir 5% no 

zemes kadastrālās vērtības gadā […]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punktu, 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 
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2. Noteikt nomas maksu 5,0% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 

28,00 EUR gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.novembra līdz 2024.gada 

31.oktobrim. 

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

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

1.12. Par zemes vienību iznomāšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka  pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. iznomāt šādas zemes vienības:  

Nosaukums  Kadastra  

apzīmējums 

Kopplatība 

ha 

Iznomājamā 

platība, ha 

Piezīmes 

  

Jaunie 

Pumpuri 

64520120285 1,03 1,03 Pašvaldībai 

piekritīgā zeme. 

Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez 

apbūves 

tiesībām  uz desmit 

gadiem. Nomas 

maksa 5% no 

zemes kadastrālās 

vērtības gadā.  

Vizuļi 64840090015 1,9 1,4 Pašvaldībai 

piekritīgā zeme. 

Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez 

apbūves 

tiesībām  uz desmit 

gadiem. Nomas 

maksa 5% no 

zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

Egles 64840130045 0,5 0,5 Pašvaldībai 

piekritīgā zeme. 

Tiek iznomāta 
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lauksaimniecības 

vajadzībām, bez 

apbūves 

tiesībām  uz desmit 

gadiem. Nomas 

maksa 5% no 

zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

Lazdas 64840040079 4,1 0,5 Pašvaldībai 

piederīgā zeme. 

Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez 

apbūves 

tiesībām  uz desmit 

gadiem. Nomas 

maksa 5% no 

zemes kadastrālās 

vērtības gadā. 

 

2. Pieteikties uz zemes nomas tiesībām līdz 2018.gada 30.novembrim. 

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

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

 

Sēdes telpā ienāk deputāte Irēna Šusta. 

 

1.13. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], saņemto iesniegumu (18.10.2018. Nr.2.1.13/1286), kurā lūgts piešķirt 

papildus 5,9 tonnas mencu limitu zvejai Baltijas jūras piekrastē Rucavas novada pašvaldības 

teritorijā 2018. gadā.  

Rucavas novada dome nosūtīja vēstuli Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības 

departamentam ar lūgumu piešķirt papildus mencu nozvejas limitu 5,9 tonnu apmērā zvejai 

Baltijas jūras Rucavas novada piekrastē. 

09.10.2018. Rucavas novada domes kancelejā saņemta Zemkopības ministrijas vēstule, 

kurā informē, ka saskaņā ar Zvejniecības likuma 11. panta 4. daļu no Latvijas Republikai 

noteiktā kopējā pieļaujamā nozvejas apjoma zvejai piekrastē iedala mencu zvejai Baltijas jūras 

austrumu daļā ne mazāk par 3 procentiem. Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 

30. novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” pirmo pielikumu, Rucavas novada pašvaldībai tika 

noteikts mencu nozvejas apjoma limits 5,11% apmērā no piekrastei iedalītā mencu nozvejas 

apjoma jeb 3731 kilograms mencu.  

   Izvērtējot kopējo Baltijas jūras piekrastes ūdeņos 2018. gadam iedalīto mencu 

nozvejas apjomu, un ņemot vērā to, ka Latvijai ir pieejami neiedalīti mencu nozvejas limiti, kā 

arī prognozējamo kopējo mencu zvejas iespēju apguves vidējo līmeni, Zemkopības ministrija 

neiebilst, ka Rucavas novada pašvaldība zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos 2018. gadā 

iedala savas pašvaldības zvejniekiem vēl papildus 5,9 tonnas mencu nozvejas limitu virs 
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Rucavas novadam noteiktā mencu nozvejas apjoma limita.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.10.2018.(protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz MK noteikumiem 

Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes 

ūdeņos”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un personīgo iesniegumu un tam 

pievienotajiem dokumentiem, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
1. piešķirt zvejas nomas tiesības mencu nozvejai 2018. gadam [..],  5,9 tonnas. 

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

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

 

Sēdes telpā ienāk deputāte Gundega Zeme. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (05.09.2018.Nr.2.1.13/1071), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, [..], pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004.gada 12.novembrī, pagarināts 2018.gada 

22.martā uz laika posmu līdz 2018.gada 20.jūnijam, pagarināts 2018.gada 24.maijā uz laika 

posmu līdz 2018.gada 31.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.09.2018. pašvaldībai parāds [..]. Ar īrnieku 2015.gada 7.maijā noslēgta 

vienošanās [..] nomaksu pa daļām līdz 2018.gada 31.oktobrim.  

Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(18.10.2018. prot.Nr.9), 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 – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

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

līdz 2019.gada 30.aprīlim.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E. Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

26.09.2018.Nr.2.1.13/1159), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

[..], pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2011.gada 18.oktobrī, pagarināts 2016.gada 

27.oktobrī uz laika posmu līdz 2017.gada 18.oktobrim un 2017.gada 8.septembrī uz laika 
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posmu līdz 2018.gada 18.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.09.2018. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

 Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(18.10.2018. prot.Nr.9), 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 – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

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

uz laika posmu no 19.10.2018. līdz 18.10.2021.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E. Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.3. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (01.10.2018. 

Nr.2.1.13/1187), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu dzīvokļa rindā uz divistabu 

dzīvokli Rucavas centrā Rucavas 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 minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(18.10.2018. prot.Nr.9), 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 – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..], ar 01.11.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E. Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.4. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā un dzīvokļa izīrēšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (02.10.2018. 

Nr.2.1.13/1197), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

un divistabu dzīvokļa [..] izīrēšanu Rucavas pagastā. 

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

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

Rucavas novadā un ir [..]. Pēc Rucavas novada Sociālā dienesta sniegtās informācijas personai 

[..]. 

 Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(18.10.2018. prot.Nr.9), 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, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..], ar 01.11.2018. 

2. Izīrēt divistabu dzīvokli [..], ar 01.11.2018., kopējā platība  46.0 m2.   

3. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..], uz laika posmu no 01.11.2018. līdz 

31.01.2019. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E. Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.5. Par uzņemšanu un dzīvokļa izīrēšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (11.10.2018. 

Nr.2.1.13/1240), kurā lūgts rasts iespēju piešķirt dzīvojamo platību mājā [..], Rucavas pagasts, 

Rucavas novads. Ģimenē ir [..]. 

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

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

Rucavas novadā un ģimenē ir [..]. 

 Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(18.10.2018. prot.Nr.9), 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 – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..], ar 01.11.2018. 

2. Izīrēt trīsistabu dzīvokli [..], ar 01.11.2018., kopējā platība  72.5 m2.   

3. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..], uz laika posmu no 01.11.2018. līdz 

31.01.2019. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E. Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

(16.10.2018.Nr.2.1.13/1266), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

adresē [..], pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 23.novembrī uz laiku līdz 2017.gada 

31.janvārim, pagarināts 2018.gada 25.janvārī uz laiku līdz 2018.gada 30.aprīlim, pagarināts 

2018.gada 26.aprīlī uz laiku līdz 2018.gada 31.jūlijam, pagarināts 2018.gada 26.jūlijā uz laiku 

līdz 2018.gada 31.oktobrim.   

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2018. 

pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri [..]. Ar [..] 2018.gada 25.aprīlī ir noslēgta 

Vienošanās Nr.2018/2.9.10/5 par parāda nomaksu līdz 2018.gada 20.decembrim, summas [..] 

apmērā.  
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Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(18.10.2018. prot.Nr.9), 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 – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..] uz laika posmu līdz 31.01.2019. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E. Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.7. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

16.10.2018.Nr.2.1.13/1267), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

adresē [..], pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 

2017.gada 31.oktobrim, pagarināts 2017.gada 26.oktobrī uz laika posmu līdz 2018.gada 

31.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.09.2018. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

 Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(18.10.2018. prot.Nr.9), 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 – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], uz laika posmu līdz 31.10.2019.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E. Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.8. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

(15.10.2018.Nr.2.1.13/1262), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma  

adresē [..]izbeigšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2011.gada 4.martā, pagarināts 2016.gada 

25.februārī uz laika posmu līdz 2021.gada 4.martam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu 

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

maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(18.10.2018. prot.Nr.9), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

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

Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres un komunālo maksājumu 

aprēķinu adresē [..], ar 2018.gada 31.oktobri. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai un 

grāmatvedei S. Muceniecei. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E. Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

 

3.1. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

ATTURAS – 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ:  

Apbalvojumu “GODA RUCAVNIEKS” piešķirt Viktoram Čamanam. 

Par darba mūža veltīšanu Rucavas izaugsmei, labklājībai un attīstībai. Par jauno speciālistu 

piesaistīšanu Rucavai, par atbalstu medicīnai un kultūrai. Par ieinteresētību un atsaucību pret 

vietējiem iedzīvotājiem. 

 

3.2. Par apbalvojuma “GODA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “GODA DUNICNIEKS” piešķirt Miķelim Pelītem. 

Par mūža darbu mežkopja profesijā, par mīlestību uz mežu, par patriotismu uz dzimto 

vietu. Par novada vārda popularizēšanu un grāmatas “Mūžs manām acīm” sarakstīšanu. Par 

stipras un saliedētas ģimenes izveidošanu. Par optimismu jebkuros dzīves apstākļos. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

3.3. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 
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protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIEKS” piešķirt Staņislavai Skudiķei. 

Par ilggadēju Rucavas kultūras dzīves veidošanu, par Rucavas novada popularizēšanu 

Latvijā un ārpus tās robežām. Par aktīvu un ilggadēju pašdarbības kolektīvu vadīšanu un 

kolektīvu piedalīšanos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos un festivālā 

“Baltica”. Par Latvijas simtgades pasākumu organizēšanu. Par atsaucību, entuziasmu, seno 

tradīciju kopšanu un saglabāšanu. Par rucavnieku organizēšanu un aizvešanu uz dažādiem 

kultūras pasākumiem Liepājā un citur. 
  

3.4. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIEKS” piešķirt Aldim Preisam. 
Par Rucavas Kristus Pestītāja ev.-lut. baznīcas jumta remontdarbu organizēšanu, vadīšanu 

un pārraudzību. Par atsaucību, apzinīgu un nesavtīgu darbošanos baznīcas labā. Par Rucavas 

tīrumu apsaimniekošanu un ilggadēju darba nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem.  

 

 

3.5. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “GADA DUNICNIEKS” piešķirt Jānim Vidējam. 

Par ilggadēju, apzinīgu un godprātīgu darbu Dunikas pagasta labā. Par patriotismu un 

uzticību Dunikas pagastam. Par iedzīvotāju vajadzību izpratni, par spēju uzklausīt un sniegt 

atbalstu. Par izpalīdzību, atsaucību un sapratni. 

 

3.6. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhkPTsx4_eAhUDlSwKHZ1lCcAQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fdziesmusvetki.lv%2F&usg=AOvVaw17ZIf18pz1AU-UEPR7wrfn
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhkPTsx4_eAhUDlSwKHZ1lCcAQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fdziesmusvetki.lv%2F&usg=AOvVaw17ZIf18pz1AU-UEPR7wrfn
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhkPTsx4_eAhUDlSwKHZ1lCcAQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fdziesmusvetki.lv%2F&usg=AOvVaw17ZIf18pz1AU-UEPR7wrfn
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhkPTsx4_eAhUDlSwKHZ1lCcAQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fdziesmusvetki.lv%2F&usg=AOvVaw17ZIf18pz1AU-UEPR7wrfn
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

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

Apbalvojumu “GADA DUNICNIEKS” piešķirt Tamārai Lindei. 

Par aktīvu dalību Tautas frontes dibināšanā Dunikas pagastā. Par ilggadēju, godprātīgu 

darbu Sikšņu pamatskolā, organizējot saimniecisko darbu. Par milzīgu atbildību, prasīgumu 

pret sevi un līdzcilvēkiem. Par atsaucību dažādos skolas un pagasta pasākumos. Par 

taisnīgumu un patriotismu. 

 

3.7. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “GODA ĢIMENE” piešķirt Veltai un Jānim Laugaļiem. 

Par stipras ģimenes izveidošanu, par trīs dēlu izaudzināšanu un 11 mazbērnu lološanu, par 

kopā pavadītiem 50 dzīves gadiem. Par saticību, draudzību un izpalīdzību. Par aktīvu 

iesaistīšanos Rucavas pagasta sabiedriskajā dzīvē un pašdarbības kolektīvu darbībā. Par 

Rucavas novada patriotismu. 

 

 

 

 

3.8. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “GODA ĢIMENE” piešķirt Liesmas Graudužas un Jana Van Der 

Veena ģimenei. 

Par stipras ģimenes izveidošanu, par deviņu bērnu audzināšanu latviskā garā, par bērnu 

dabisku un radošu attīstīšanu. Par saticību, draudzību, sapratni un mīlestību. Par aktīvu 

iesaistīšanos visos Rucavas gadskārtas svētkos. Par uzticību Rucavas novadam. 

 

3.9. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 
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protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

Apbalvojumu “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķirt Gundaram Vītolam un Mārtiņam 

Meldrājam. 

Par uzņēmību un neatlaidību, veidojot veiksmīgu kokapstrādes uzņēmumu Rucavā, par 

ilggadēju darba nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem.  

 

3.10. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķirt Guntim un Initai Grietēniem. 

Par uzņēmību, neatlaidību un drosmi, veidojot savu saimniecību, par veiksmīgu, gudru un 

zinošu saimniekošanu. Par atsaucību, sirsnību un zināšanu sniegšanu citiem. Par palīdzību 

vecāka gadagājuma kaimiņiem. 

 

3.11. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

         (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Ritai Tiļugai. 

Par ilggadēju, pašaizliedzīgu darba drošības un ugunsdrošības speciālistes pienākumu 

veikšanu. Par Dunikas iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanu un kaimiņu vizināšanu uz dažādiem 

Dunikas pasākumiem. Par aktīvu Kalvaitu kapu talku organizēšanu un godprātīgu kapu 

pārzines pienākumu veikšanu. Par Rucavas novada patriotismu, savu enerģiju un dzimtās 

zemes mīlestību nododot saviem bērniem un mazbērniem. 

 

3.12. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

           (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

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

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

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

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Dacei Ošeniecei. 

Par ilggadēju Dunikas kultūras dzīves veidošanu, par interesanto un pārdomāto pasākumu 

organizēšanu, par krāšņajiem un sirsnīgajiem bērnības svētkiem. Par Dunikas pagasta 

patriotismu. 

 

3.13. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

          (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Dzintrai Skrubei. 

Par Rucavas novada patriotismu. Par rucavnieku izloksnes popularizēšanu “Zvanītājos”. 

Par laipnību, labestību un sirsnību. Par labajiem vārdiem, pavadot cilvēkus Aizsaulē. Par 

atsaucību, enerģiju un izdomu, palīdzot organizēt dažādus Rucavas kultūras dzīves 

pasākumus. Par sirds dāsnumu un mīlestību pret bērniem. 

 

 

3.14. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

         (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt 
Pateicība – Ausmai Vallijai Ašmanei – par mūža ieguldījumu, ilggadēju un 

veiksmīgu Dzimtsarakstu nodaļas vadīšanu. Par laipnību, uzmanību un pacietību darbā ar  

cilvēkiem. Par aktīvu piedalīšanos pagasta un Rucavas tradīciju kluba dzīvē. Par novada 

patriotismu. 

 

3.15. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

          (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

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

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

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

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt motoklubam “Raķetnieki”. 

Par lietderīgu un aktīvu laika pavadīšanu un jauniešu iesaistīšanu motosportā un sevis 

attīstīšanā. Par motosporta popularizēšanu Rucavas novadā un ārpus tā robežām. Savas 

teritorijas uzturēšanu un sakopšanu. Par aktīvu piedalīšanos valsts mēroga sacensībās un 

iegūtajiem sasniegumiem. Par Rucavas patriotismu. 

 

No sēdes telpas iziet R.Timbra. 

 

3.16. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

           (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Vilmai Pričinai. 

Par apzinīgu, cītīgu un regulāru darbu pie Rucavas pamatskolas puķu dobēm, par 

nepagurstošu skolas teritorijas ziedu, košumkrūmu, dendrārija apkopšanu, laistīšanu un stādu 

audzēšanu. Par Rucavas novada patriotismu. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

3.17. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

           (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, 

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

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

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

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Aleksandrai Maksakovai. 

Par aktīvu un nesavtīgu darbošanos uzņēmējdarbības jomā, par Rucavas novada 

iedzīvotājiem un novada viesiem piedāvātās kvalitatīvās produkcijas plašo klāstu un 

daudzveidīgajiem pakalpojumiem. Par atsaucību, sirsnību un enerģiju. Par latviskā mantojuma 

saglabāšanu un aktīvu dalību pagasta rīkotajos pasākumos. 

 

3.18. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

            (Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (22.10.2018. protokols 

Nr.10), izvirzīto apbalvojamo kandidatūru izvērtēšanas komisijas ieteikumu (15.10.2018. 

protokols Nr.2) un saskaņā ar 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

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

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

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

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt Mārim Muiteniekam. 

Par Rucavas novada karoga skices izveidi. Par Papes Ķoņu ciema vēsturisko saglabāšanu 

un popularizēšanu. Par dalību projektā “Labais darbs Rucavas novadam”. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine) 

 

4.1. Par nekustamā īpašuma [..] atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

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

nekustamo īpašumu [..] Dunikas pagastā.  Uz zemes vienības atrodas piederošas ēkas. 

Pamatojoties uz Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 06.01.2011. lēmumu 

īpašuma tiesības uz būvēm [..], nostiprinātas [..].   

25.04.2007.gadā noslēgts zemes nomas līgums. 01.05.2012. tas pagarināts līdz 

31.12.2022. 

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 27.10.2010. 

Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000482224.  

2018. gada 12. septembrī sertificēts vērtētājs SIA “Latio” Reģ.Nr.41703000843, ir 

veicis nekustamā īpašuma novērtējumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma nosacījumiem un atbilstoši Standartizācijas likumā apstiprinātiem vērtēšanas 

standartiem. Aprēķināts, ka vērtība īpašumam ir noteicama 2000.00 euro (divi tūkstoši euro un 

00 euro centi. 

Pamatojoties uz likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4. panta 4.daļas 

3.punktu; 8. panta 2.daļu un 44. panta 4.daļu; 16.08.1995.gada likumu “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu un  ņemot vērā 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 18.10.2018.  

(protokols Nr.10) un Finanšu pastāvīgās komitejas 22.10.2018.( protokols Nr.17) ieteikumu, 

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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu [..] Dunikas pagastā, Rucavas novadā [..],par 

cenu 2160.00 euro (divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 euro centi), kas 

sastāv no īpašuma novērtējuma 2000,00 euro un 160,00 euro par vērtējumu. 

2. Uzdot juristam sagatavot un noslēgt pirkšanas līgumu. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei sagatavot nostiprinājuma lūgumu. 

4. Uzdot finanšu nodaļai īpašumu izslēgt no bilances. 
 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

4.2. Par nekustamā īpašuma [..] atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 
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Izskata [..],  iesniegumu (21.09.2018.Nr.2.1.13/1150), kurā lūgts atļaut izpirkt 

nekustamo īpašumu [..], kas sastāv no vienas zemes [..].  Uz zemes vienības atrodas piederoša 

ēka. 

Pamatojoties uz Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 14.05.2018. lēmumu, 

īpašuma tiesības uz būvi [..], nostiprinātas [..].   

21.11.2007.gadā noslēgts zemes nomas līgums. 26.04.2012. tas pagarināts līdz 

31.12.2022. 

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 13.07.2012. 

Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507749.  

2018. gada 11. oktobrī sertificēts vērtētājs SIA “Latio” Reģ.Nr.41703000843, ir veicis 

nekustamā īpašuma novērtējumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

nosacījumiem un atbilstoši Standartizācijas likumā apstiprinātiem vērtēšanas standartiem. 

Aprēķināts, ka vērtība īpašumam ir noteicama 800.00 euro (astoņi simti euro un 00 euro centi. 

Pamatojoties uz likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4. panta 

4.daļas 3.punktu; 8. panta 2.daļu un 44. panta 4.daļu; 16.08.1995.gada likumu “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu  

un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

18.10.2018. ( protokols Nr.10) un Finanšu pastāvīgās komitejas 22.10.2018. ( protokols Nr.17) 

ieteikumu, 

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

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

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

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu [..] Dunikas pagastā, Rucavas novadā [..], par 

cenu 960.00 euro (deviņi simti sešdesmit euro un 00 euro centi), kas sastāv no īpašuma 

novērtējuma 800,00 euro un 160,00 euro par vērtējumu. 

2. Uzdot juristam sagatavot un noslēgt pirkšanas līgumu. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei sagatavot nostiprinājuma lūgumu. 

4. Uzdot finanšu nodaļai īpašumu izslēgt no bilances. 

 

4.3. Par 2018. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Par reklāmas izvietošanu 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā” precizēšanu 

( Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Rucavas novada dome 2018. gada 23. augustā apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 

4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

Rucavas novadā”.  

2018. gada 27. septembrī saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas e-pasta vēstule Nr.1-18/8326, kurā ministrija par minētajiem saistošajiem 

noteikumiem izsaka sekojošus iebildumus, ka:  

 

1) saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 

“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.108) 

2.3.apakšpunktu normatīvā akta projekta tekstu raksta normatīvajiem aktiem atbilstošā vienotā 

stilistikā, izmantojot vienveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes. Tāpat arī, ieviešot 

saistošo noteikumu tekstā noteiktus terminus, tie vienveidīgi lietojami turpmākajā saistošo 

noteikumu tekstā (4.8.apakšpunktā skaidrotais termins saistošajos noteikumos nav lietots). 

Turklāt terminu skaidrojumā tiek ietverta tikai paskaidrojošā informācija, bet ne tiesiskais 

regulējums attiecībā uz konkrēto subjektu vai objektu (piemēram, saistošo noteikumu 

4.2.apakšpunkta otrais teikums, 4.10.apakšpunkts daļā, kas sākas ar vārdu “ko”). 
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Saskaņā ar Reklāmas likuma 10. panta pirmo daļu reklāmas devējs ir persona, kura 

nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā 

un interesēs cita persona izgatavo vai izplata reklāmu. Taču atbilstoši Ministru kabineta 2012. 

gada 30. oktobra noteikumu Nr.732 ”Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” (turpmāk – Noteikumi Nr.732) 

regulējumam persona, kura vēlas izvietot vai izvieto reklāmu (tajā skaitā reklāmas objektu), 

var arī nebūt reklāmas devējs. Līdz ar to pārskatāms saistošo noteikumu regulējums, ievērojot, 

ka reklāmas devējs ne vienmēr ir arī reklāmas izvietotājs Noteikumu Nr.732 un saistošo 

noteikumu kontekstā un šo subjektu tiesības un pienākumi ir atšķirīgi, kā arī novēršams 

termina “reklāmas devējs” dubults un savstarpēji atšķirīgs skaidrojums saistošajos noteikumos 

(2.punktā un 4.6.apakšpunktā). 

Ministrija norāda, ka termins “izkārtne” jau ir skaidrots Noteikumu Nr.732 

3.2.apakšpunktā un atbilstoši Noteikumu Nr.108 3.2.apakšpunktam normatīvajā aktā neiekļauj 

normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto 

normatīvo regulējumu. 

Papildus precizējami saistošo noteikumu tekstā lietotie termini un to skaidrojumi; 

2) precizējams saistošo noteikumu 12.punkts, jo ne saistošajos noteikumos, ne 

augstāka spēka normatīvajos aktos nav skaidrots termins “politiskā reklāma”. Vienlaikus 

atbilstoši Noteikumu Nr.108 181.3. un 183.8.apakšpunktam norādē, uz kāda normatīvā akta 

pamata saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais pamatojums), raksta likuma vai 

Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus saistošos 

noteikumus. Pilnvarojumu noteikt atsevišķus priekšvēlēšanu aģitācijas nosacījumus ietver 

konkrētas Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma normas, taču saistošo noteikumu izdošanas 

tiesiskajā pamatojumā nav ietvertas atsauces uz minētā likuma normām; 

3) precizējams saistošo noteikumu 15.3.apakšpunkts, jo pašvaldība nav tiesīga 

pieprasīt reklāmas izvietotājam iesniegt pašvaldībai maksājuma dokumenta oriģinālu par 

pašvaldības nodevas samaksu, bet gan tikai uzrādīt to; 

4) atbilstoši Noteikumu Nr.108 181.3. un 183.8.apakšpunktam norādē, uz kāda 

normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais pamatojums), raksta 

likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot 

attiecīgus saistošos noteikumus. Pilnvarojumu noteikt pašvaldības nodevas ietver konkrētas 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu 

Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” normas, taču 

saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā nav ietvertas atsauces tām. Turklāt no 

saistošo noteikumu 27.punkta izriet, ka nodevas par reklāmas izvietošanu nosaka pašvaldības 

2010 .gada 25.marta saistošie noteikumi Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”. 

Līdz ar to saistošo noteikumu V nodaļā ietvertais tiesiskais regulējums ir svītrojams no 

saistošajiem noteikumiem un iekļaujams saistošajos noteikumos, kas reglamentē pašvaldības 

nodevas. 

Papildus ministrija vērš uzmanību uz sekojošo: 

1) attiecībā par saistošo noteikumu 7.punkta regulējumu jāņem vērā, ka izkārtnes 

izvietošanai būs jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums, kā 

to paredz Noteikumu Nr.732 39.punkts, ja vien saistošie noteikumi netiek papildināti atbilstoši 

Noteikumu  Nr.732  40. un 41.punkta pilnvarojumam; 

2) attiecībā par saistošo noteikumu 16.punkta otrā teikuma regulējumu jāņem vērā, 

ka saskaņā ar Noteikumu Nr.732 7.punktu pašvaldība par reklāmas projektu pieņem vienu no 

lēmumiem – par reklāmas uzvietošanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt 

reklāmas izvietošanas atļauju; 

3) pārskatāms saistošo noteikumu 24.punkta regulējums attiecībā par pašvaldības 

tiesībām utilizēt (bez pienākuma kompensēt vērtību) pašvaldības demontētu reklāmu, jo 
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pašvaldībai nav pilnvarojuma šādu civiltiesisko regulējumu iekļaut saistošajos noteikumos, tā 

kā reklāmas objekts ir privātīpašums un tā īpašniekam ir tiesības aizsargāt savu īpašumu un 

aizstāvēt savas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vienlaikus arī jāņem 

vērā, ka pašvaldības prasībai demontēt reklāmas objektu jābūt likumiskai un pamatotai, 

ievērojot apstākli, ka pašvaldība pati uz noteiktu termiņu ir izsniegusi reklāmas izvietošanas 

atļauju, par ko reklāmas izvietotājs arī ir samaksājis pašvaldības nodevu. Turklāt saistošie 

noteikumi arī paredz administratīvo atbildību par reklāmas izvietošanas un uzturēšanas 

prasību neievērošanu. 

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

pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 22.10.2018. (protokols 

Nr.17 ) ieteikumu 

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

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

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

1. Precizēt 2018. gada 23. augusta saistošos noteikumus Nr.4/2018 “Par reklāmas 

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

turpmāk tekstā – saistošie noteikumi: 

1.1.Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 

pirmās daļas 7.punktu; 2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.732 

„Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu” 28. un 45 punktiem, likuma „Par nodevām un nodokļiem”12. pantu 

pirmās daļas 7.punktu, 2005. gada 28. jūnija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.480 

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 12.punktu”. 

1.2.Izteikt saistošo noteikumu 4.2.punktu šādā redakcijā: “4.2.reklāmas izvietošanas 

atļauja – šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā Būvvaldes izsniegts 

dokuments, ka saskaņotais reklāmas projekts izstrādāts atbilstoši noteikumu 

prasībām un to atļauts izvietot atbilstoši saskaņotajam projektam.”. 

1.3.Svītrot saistošo noteikumu 4.6.punktu. 

1.4.Svītrot saistošo noteikumu 4.8.punktu. 

1.5.Svītrot saistošo noteikumu 4.9.punktu. 

1.6.Izteikt saistošo noteikumu 4.10.punktu šādā redakcijā: “4.7.sludinājumi – dažāda 

veida izvietota informācija: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi, reklāmziņojumi 

u.tml.”. 

1.7.Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: “5. Izvietojot reklāmu vai 

reklāmas objektu, izkārtnes, sludinājumus un citus informatīvos materiālus 

Rucavas novadā, jāievēro šie Noteikumi, 2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, 2005. gada 7. jūnija 

Ministru kabineta noteikumi Nr.402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai 

informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama 

reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”, Rucavas novada Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi, likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi, Valsts valodas 

likums, Reklāmas likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.”. 

1.8.Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: “7. Valsts aizsargājama 

kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas un reklāmas objekta izvietošana pieļaujama 

tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa 

vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc 

kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu. Ja reklāma vai 
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reklāmas objekts tiek izvietots uz Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa uz laiku, 

kas ilgāks par trīs mēnešiem vai arī tiek veidotas jaunas piesaistes konstrukcijas, ir 

nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums.”. 

1.9.Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: “12. Izvietojot priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiālus Rucavas novada publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu, jāievēro normatīvie akti, kas regulē šo jomu.”. 

1.10. Izteikt saistošo noteikumu 15.3.punktu šādā redakcijā: “15.3. Būvvaldē 

iesniedz atbilstošu iesniegumu un reklāmas projektu 2 (divos) eksemplāros, kā arī 

uzrāda dokumentu, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu.”. 

1.11. Izteikt saistošo noteikumu 16.punktu šādā redakcijā: “16. Būvvalde iesniegto 

reklāmas vai reklāmas objekta projektu izskata 7 darba dienu laikā (10 darbdienu 

laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas saskaņojums). Būvvalde par reklāmas projektu pieņem vienu no 

lēmumiem - par reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšanu vai lēmums par 

attiekumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju, norādot uz trūkumiem, kurus 

nepieciešamas novērst.”. 

1.12. Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā: “23. Ja šo noteikumu 

22.punktā norādītājā kārtībā reklāmas vai reklāmas objekta demontāža netiek 

veikta, Būvvalde nosūta reklāmas devējam brīdinājumu ierakstītā pasta sūtījumā 

par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu. Ja 30 dienu laikā pēc 

brīdinājuma vēstules nosūtīšanas reklāmas vai reklāmas objekta demontāža nav 

veikta, Rucavas novada dome organizē reklāmas objekta demontāžu, izdevumus 

civiltiesiskā kārtībā piedzenot no reklāmas, reklāmas objekta īpašnieka vai 

reklāmas devēja.”. 

1.13. Svītrot saistošo noteikumu 24.punktu. 

1.14. Izteikt saistošo noteikumu 27.punktu šādā redakcijā: “26. Rucavas novada 

nodevas likme par reklāmas izvietošanu noteikta Rucavas novada domes 2010. 

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

nodevām”. 

 

Pielikumā: Precizēti 2018. gada 23. augustā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 

4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 

Rucavas novadā”. 

 

4.4. Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Izskata Rucavas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” projektu. 

Saistošo noteikumu projekts “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas 

novadā” izskatīts 18.10.2018. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejā un Sociālo un 

medicīnas lietu komitejā.  

            Saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 

7.panta piekto daļu, 14.panta astoto daļu, 15.pantu,17.pantu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta 

otro daļu, 24.panta pirmo daļu, 26.1 panta pirmo un otro daļu, 27.pantu un likuma ,,Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 

9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

22.10.2018. ( protokols Nr.17 ) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – 2 (Irēna Šusta, Gundega Zeme), NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošos noteikumus 

Nr. 6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā”. 

 

Pielikumā: 2018. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr.6/2018 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” uz 11 lp. 

 

 4.5. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(Ziņo deputāte G.Zeme) 

 

Izskata p/a “Dunikas ambulance”, reģ.nr.90001477398 direktores Gundegas Zemes 

iesniegumu (reģistrēts 10.10.2018.Nr.2.1.13/1238), kurā lūgts apstiprināt patapinājuma 

līgumus, kas noslēgti starp p/a “Dunikas ambulance” un sabiedrības veselības un sociālā 

atbalsta biedrību “Absinte” un biedrību “Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteju”. 

Ar patapinājuma līgumu, kas noslēgts 2017. gada 10. novembrī starp p/a “Dunikas 

ambulance” un biedrību “Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komiteju” patapinātas 

nedzīvojamās telpas 8,00 m2 platībā nedzīvojamajā ēkā “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas 

novads. 

Ar patapinājuma līgumu, kas noslēgts 2015. gada 5. janvārī starp p/a “Dunikas 

ambulance” un sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrību “Absinte”  patapinātas 

nedzīvojamās telpas 23,8 m2 , 7,8 m2, 5.3.m2, 2.2.m2 un 6.8.m2 platībā nedzīvojamajā ēkā 

“Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas novads. 

Rucavas novada dome ar 2018. gada 27. septembra  lēmumu Nr.4.5. noteica nomas 

maksu 0,93 EUR apmērā par 1 m2 nomu nedzīvojamā ēkā “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas 

novads.  

Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrībai “Absinte”, Reģ.nr.40008109390, ar 

Valsts ieņēmumu dienesta 12.12.2011. lēmumu Nr.8.14-6/86860 piešķirts sabiedriskā labuma 

organizācijas statuss darbības jomās: labdarība. 

Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, Reģ.nr.40008002279, ar Valsts ieņēmumu 

dienesta 08.10.2014. lēmumu Nr.8.5-11/L-27531 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss darbības jomās: labdarība. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk-likums) 2. pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un 

mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst 

ārējos normatīvajos aktos paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.  

Likuma 5. panta pirmā, otrā un trešā prim daļa nosaka, ka publiskas personas mantu 

aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izņemot 

gadījumus, kad:  

41 ) pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. 

Personai, kurai manta nodota bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas 

uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. Likuma 5. panta trešā daļa nosaka, ka, ja 

publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums, bet 

likuma 5. panta ceturtā un piektā daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem pašvaldības dome. Publiskās 
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personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, 

kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskās organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.  

Tā kā Rucavas novada domes noteiktajā maksā par nedzīvojamajās ēkas “Līvas”, 

Dunikas pagasts, Rucavas novads telpu nomu ir iekļauti visi ar telpu uzturēšanu saistītie 

izdevumi (komunālie pakalpojumi, telpu uzkopšana, tualetes u.c.), bet nav iekļauts ūdens 

izmantošana un elektrība, tad par šiem pakalpojumiem tiks piestādīts atsevišķs rēķins.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un otrās 

daļas 3.punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 77. pantu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2., 3. un 5. pantu, Gundegas Zemes 

iesniegumu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 22.10.2018. ( protokols Nr.17) 

ieteikumu,  

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

Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 3 

(Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta), NOLEMJ:  

1. Nodot sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrībai “Absinte”, 

Reģ.nr.40008109390 bezatlīdzības lietošanā Rucavas novada domes iestādes p/a 

“Dunikas ambulance”, adrese: “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas novads, telpas 23,8 

m2, 7,8 m2, 5.3.m2, 2.2.m2 un 6.8.m2 platībā. 

2. Nodot biedrībai “Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejai”, 

Reģ.nr.400068002279  bezatlīdzības lietošanā Rucavas novada domes iestādes p/a 

“Dunikas ambulance”, adrese: “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas novads, telpas 8 m3 

platībā. 

3. Noteikt telpas lietošanas mērķi – labdarība. 

4. Noteikt līgumu termiņus: 

4.1.  – ar biedrību “Absinte”  - 10 gadi no līguma spēkā stāšanās brīža;  

4.2. ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” - uz projekta, kuru īsteno Eiropas atbalsta 

fonds vistrūcīgākajām personām (pārtikas palīdzības, pamata materiālās palīdzības, 

individuālo mācību piederumu izdale, papildpasākumu veikšana) 2014.g.  – 2020.g. 

plānošanas periodu, bet neilgāk par 10 gadiem. 

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

6. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi p/a “Dunikas ambulance” direktore G.Zeme. 

7. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam.  

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

4.6. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance”  

nolikuma apstiprināšana 

(Ziņo pašvaldības aģentūras  “Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore G.Zeme) 

 

 Izskata sagatavoto pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 

sagatavoto nolikuma projektu. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās G.Zeme. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 22.10.2018. ( protokols Nr.17) ieteikumu,  

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

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

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

Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” nolikumu. 

 

Pielikumā: Rucavas pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 

nolikums uz 7 lp. 
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4.7. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas 

novadā 2018. gada septembrim – decembrim 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

  Izskata jautājumu par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu vispārējās 

pamatizglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Rucavas novadā 2018. gada septembrim – decembrim. 

     Rucavas novadam kopējā valsts mērķdotācijas summa pedagogu algām un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ( VSAOI) 2018. gada pēdējiem 4 mēnešiem  

(septembris-decembris) ir  66 632  euro. Šajā summā ietverta darba samaksa pedagogiem, 

VSAOI un   piemaksas par iegūtajām kvalitātes pakāpēm, kas sadalās sekojoši: 

 vispārējās pamatizglītības iestādēm paredzēta valsts mērķdotācija 53 848 euro  

 interešu izglītības programmu īstenošanai valsts mērķdotācija – 2748 euro  

 bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai valsts mērķdotācija –  darba samaksai 9812 euro  

un  piemaksas par kvalitātes pakāpēm 224 euro 

Sadalot valsts mērķdotāciju izglītības iestādē, tiek ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi 

Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” ( 05.07.2016.) un 

nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”(05.07.2016.) un to grozījumi, MK 2018.gada 

2.oktobra rīkojums Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldības izglītības 

iestādēm 2018.gadam”, kā arī katrā novada izglītības iestādē esošais izglītojamo skaits uz 

01.09.2018. un īstenojamās izglītības programmas. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās A.Ate un L.Jaunzeme. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 22.10.2018. ( protokols Nr.17) ieteikumu,  

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

Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Rucavas novada izglītības iestādēm 2018. gada septembrim – decembrim sadalīt 

sekojoši: 

1. Vispārējai pamatizglītībai: 

1.1. Darba samaksai piešķirtos 53 848 euro: 

1.1.1. Rucavas pamatskolai – 31 732 euro ( algas  25 572 euro, VSAOI 6160 

euro) jeb  vienam mēnesim 7933 euro (algas 6393 euro, VSAOI 1540 euro) 

1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 22 116 euro (algas 17 824 euro, VSAOI 4292 euro) 

jeb vienam mēnesim 5529 euro ( algas 4456 euro, VSAOI 1073 euro) 

 

2. Interešu izglītībai  

2.1. Darba samaksai piešķirtos 2748 euro: 

2.1.1. Rucavas pamatskolai – 1600 euro ( algas  1296 euro, VSAOI 304 euro) jeb  

vienam mēnesim 400 euro (algas 324 euro, VSAOI 76 euro) 
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2.1.2. Sikšņu pamatskolai – 1148 euro (algas 928 euro, VSAOI 220 euro) jeb 

vienam mēnesim 287 euro ( algas 232 euro, VSAOI 55 euro) 

 

3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 

3.1. Darba samaksai piešķirtos 9812 euro 

3.1.1. Rucavas PII “Zvaniņš” – 6416  euro ( algas  5168 euro, VSAOI 1248 euro) 

jeb  vienam mēnesim 1604 euro (algas 1292 euro, VSAOI 312 euro) 

3.1.2. Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupai – 3396 euro (algas 2736 euro, 

VSAOI 660 euro) jeb vienam mēnesim 849 euro ( algas 684 euro, VSAOI 

165 euro) 

3.2. Piemaksām par kvalitātes pakāpi piešķirtos 224 euro  

3.2.1. Rucavas PII “Zvaniņš” - 244 euro ( piemaksa  180 euro, VSAOI 44 euro) 

jeb  vienam mēnesim 56 euro (piemaksa 45 euro, VSAOI 11 euro) 

 

4.8. Par apkures tarifu apstiprināšanu Dunikas pagastā 

    (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Finanšu analīzes modelī aprēķinātajos tarifos iekļautas visas apkures  pakalpojuma 

sniegšanas izmaksas. Tarifu palielinājumu veido visu izmaksu sadārdzinājums. Pēdējo reizi 

apkures tarifs apstiprināts 2012. gadā. 

 Ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā 

dzīvokļu īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti 

ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.1.apakšpunktu „par pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai 

kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, aprēķinu veic šādi: par siltumenerģiju 

atsevišķā īpašuma apsildei (apkurei) – proporcionāli atsevišķā īpašuma kopējai platībai, 

atskaitot balkonu un lodžiju platību”, likuma „ Par pašvaldībām „ 21. panta 14.punkta d) 

apakšpunktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 22.10.2018. (protokols Nr.17 ) 

ieteikumu, 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 2  

(Andis Rolis, Gundega Zeme); ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt apkures tarifu par vienu kvadrātmetru par kopējo platību, atskaitot balkonu 

un lodžiju platību, Dunikas pagastā, Rucavas novadā 1.00 euro ( bez PVN ) mēnesī ar 

2018.gada 01.decembri. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rucavas novada domes 2012. gada 26. aprīļa lēmumu „Par 

apkures tarifu apstiprināšanu Dunikas pagastā” (prot. Nr.7;3.2.). 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā iela 4. 

 
No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 4.9. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā. 

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

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
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apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

22.10.2018. ( protokols Nr.17 ) ieteikumu, 

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. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 „Rucavas novada pašvaldības 2018.  

gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.3 „Rucavas novada pašvaldības 2018.  

gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.4 “Centrālā administrācija”. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.12 “Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests”. 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.15 “Nekustamā īpašuma speciāliste”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumu pielikumā Nr.24 “Sporta pasākumi Dunikā”. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.25 “Sporta pasākumi Rucavā”. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.33 “Pirmskolas izglītības iestāde 

“Zvaniņš””. 

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

izglītības grupu”. 

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

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikmā Nr.52 “Projekts “ Latvijas Skolas soma” “ . 

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.54 “ Vispārēja rakstura transferti no 

pašvaldību budžeta valsts budžetam”. 

13. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

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

dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

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

            pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Gundegai Zemei 

(Ziņo deputāte G.Zeme) 

 

 Rucavas novada dome ir saņēmusi Gundegas Zemes 2018.gada 14.septembra 

iesniegumu, reģistrēts lietvedībā ar Nr. 2018/2.1.13/1166 (turpmāk - Iesniegums), kurā lūgusi 

domei sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu 

2002.gada 25.aprīļa likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6.panta, kā arī 8.1 panta pirmās daļas noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu 

Gundegai Zemei savienot Rucavas novada domes deputāta amatu ar valdes locekļa amatu 

sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrībā “Absinte”. 

 G.Zeme Iesniegumā apliecina, ka atalgojumu minētajā biedrībā nesaņem. 

Rucavas novada dome konstatē:  

G.Zeme ar Rucavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu „1. Par vēlēšanu rezultātu 

apstiprināšanu”, ir apstiprināta par pašvaldības deputāti, ar Rucavas novada domes 2017.gada 

22.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 2.) ievēlēta par Rucavas novada domes deputāti. 

 G.Zeme ar 2017.gada 28.decembra Rucavas novada domes lēmumu “Par Rucavas 

novada domes pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance”” direktores atkārtotu 

apstiprināšanu amatā” (prot.Nr.20, 4.5.p.), ir apstiprināta par Dunikas ambulances direktori. 
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Saskaņā ar Sociālo un medicīnas lietu komitejas lēmumu G.Zeme ievēlēta par Sociālo 

un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāju. 

Saskaņā ar iepriekš minētās biedrības 2011.gada 21.novembra valdes locekļu sarakstu, 

kas pieejams “Lursoft” datu bāzē G.Zeme ieņem valdes locekļa amatu sabiedrības veselības  

un sociālā atbalsta biedrībā “Absinte”. 

Saskaņā ar biedrības statūtiem un nolikumu, biedrības darbības mērķi ir: 

1) veselīga dzīvesveida atbalstīšana; 

2) iedzīvotāju izglītošana; 

3) sociālā atbalsta un sociālos pakalpojumu sniegšana; 

4) rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana; 

5) sadzīves pakalpojumi. 

Izvērtējot Rucavas novada domes deputātes amatu un pienākumus biedrībā, dome 

konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.  

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk tekstā - Likums) 4. panta pirmās daļas 15. punktu pašvaldības domes deputāts ir 

valsts amatpersona.  

Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; termins 

„amats” saskaņā ar šī likuma 1.panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu 

pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā 

organizācijā, kā arī komercsabiedrībā. 

Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

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

vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts savienot 

valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem 

amatiem citās publiskas personas institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada 

interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

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

amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās 

lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas 

ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījuma partneru 

personiskās vai mantiskās intereses. 

Saskaņā ar Likuma 8.¹panta trešā daļā noteikto, ka valsts amatpersona, kura vēlas 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 

saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 

līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai 

amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. 

  Likuma 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot 

lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai 

amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Ņemot vērā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot Rucavas novada domes 

deputāta amata pienākumus kopsakarā ar iepriekš minētajiem amata pienākumiem, secināms, 

ka kopā ar Iesniegumu nav saņemts G.Zemes apliecinājums par to, ka veicot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas 

ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas 

radinieku personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas 
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normām un nekaitēs viņas, tiešo pienākumu pildīšanai, taču atbilstoši likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārējam regulējumam amatpersona pati ir 

atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, 

tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās G.Zeme. 

Pamatojoties uz likuma „likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 2.pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz Likuma 6.pantu, 8.¹ panta piektās daļas 1. 

un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo 

daļu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Atļaut Gundegai Zemei, [..], savienot Rucavas novada domes deputāta amatu ar valdes 

locekļa amatu sabiedrības veselības  un sociālā atbalsta biedrībā “Absinte”. 

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

8.¹ panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt Rucavas novada domi, ja mainījušies tiesiskie un 

faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku 

amatu savienošanu. Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir 

atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu 

ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot 

amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja savienojot Rucavas 

novada domes  deputāta, Dunikas ambulances direktores, Sociālo un medicīnas lietu 

komitejas priekšsēdētāja un  valdes locekļa amatu sabiedrības veselības  un sociālā 

atbalsta biedrībā “Absinte”, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu 

konflikta situācijā.  

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

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 

 

6. Par administratīvās un iepirkumu komisiju locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts Rucavas novada domes iepirkumu speciālistes 

Ingrīdas Klanes, [..], iesniegums (11.10.2018. Reģ. Nr. 2.1.13/1242), kurā lūgts atbrīvot viņu 

no administratīvās un iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. I.Klane 

administratīvās komisijas un iepirkumu komisijas satāvā apstiprināta  ar 2018. gada 26. aprīļa 

lēmumu (protokols Nr.8;1.9, 4). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un Ingrīdas Klanes 

iesniegumu, 

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

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

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

1. Atbrīvot Ingrīdu Klani, [..], no iepirkumu un administratīvās komisijas locekļa amata 

2018. gada 31. oktobrī. 
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

7. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas  

locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts Rucavas novada domes iepirkumu speciālistes 

Santa Zuļģes, [..], iesniegums (17.10.2018. Reģ. Nr. 2.1.13/1278), kurā lūgts apstiprināt viņu 

par iepirkumu komisijas locekli. 

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

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

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijas, valdēs un darba grupās, un S.Zuļģes personīgo iesniegumu,  

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

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

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

1. Apstiprināt par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekli Santu Zuļģi, 

[..], no 2018. gada 25. oktobra. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

8. Par Rucavas novada pašvaldības kultūras, sporta un izglītības komisijas  

locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts Dunikas Tautas nama vadītājas Landras 

Valdmanes, [..], iesniegums (22.10.2018. Reģ. Nr. 2.1.13/1293), kurā lūgts apstiprināt viņu 

par kultūras, sporta un izglītības komisijas locekli. 

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

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

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijas, valdēs un darba grupās, un L.Valdmanes personīgo iesniegumu,  

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

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

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

1. Apstiprināt par Rucavas novada pašvaldības kultūras, sporta un izglītības komisijas 

locekli Landru Valdmani, [..], no 2018. gada 25. oktobra. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Finanšu analīzes modelī aprēķinātajos tarifos iekļautas visas ar ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.  

 Saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām „ 21. panta 14.punkta c) apakšpunktu, 



35 
 

Rucavas novada domes 2018. gada 25. oktobra sēde 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – 1 (Andis Rolis); ATTURAS – 1 (Gundega Zeme), NOLEMJ:   

1.Apstiprināt ūdensapgādes pakalpojumu tarifu par vienu kubikmetru Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā  0.52 euro ( bez PVN ) ar 2018.gada 1.decembri. 

2. Apstiprināt kanalizācijas pakalpojumu tarifu par vienu kubikmetru Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā 0.56 euro ( bez PVN ) ar 2018.gada 1.decembri. 

 3. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņu normu, ja uzskaite netiek veikta ar 

ūdens patēriņa skaitītājiem, 2,2 kubikmetri vienam cilvēkam mēnesī: 

3.1. ūdensapgāde vienam cilvēkam mēnesī 1.14 euro ( bez PVN ) ar 2018.gada 1.decembri. 

3.2. kanalizācija vienam cilvēkam mēnesī 1.23 euro ( bez PVN ) ar 2018.gada 1.decembri. 

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

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

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis un R.Timbra. 

 

10. Jāņa Lapsas piemiņas biedrības iesnieguma izskatīšana “Par finansiālu atbalstu 

dokumentālās filmas “100 gadi esības vējos” pirmizrādes sagatavošanai 

( Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 Izskata Jāņa Lapsas piemiņas biedrības saņemto iesniegumu (reģistrēts 

23.10.2018., Nr.2.1.8/816), kurā lūdz finansiālu atbalstu dokumentālās filmas “100 gadi esības 

vējos” pirmizrādes sagatavošanai 100 eiro apjomā. Šī naudas summa tiks izlietota, nomaksājot 

skaņu aparatūras īri.  

Viena no filmas varoņiem ir no Rucavas novada - Marģieta Stikāne. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

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 – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 2 (Andis Bārdulis, Daiga 

Ķēdže); ATTURAS – nav, NOLEMJ:   

Piešķirt dotāciju Jāņa Lapsas piemiņas biedrībai 100 euro apmērā skaņu aparatūras īrei 

no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

Sēdes telpā ienāk deputāti A.Rolis un R.Timbra. 

11. Par finansējuma piešķiršanu ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas  

papildus būvdarbiem 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

 2017. gada 27. aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.6, 3.19.p.), par 

projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana 

“Dzintarvēji”” iesniegšanu Lauku attīstības apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģiju” (EJZF) konkursam un apstiprināja plānotās 

projekta realizācijas izmaksas 251901,25 EUR apmērā, no kurām 10% jeb 25190,13 EUR - 

pašvaldības līdzfinansējums.  

2018. gada maijā Rucavas novada Būvvaldē tika saskaņots Ēkas “Dzintarvēji” 

atjaunošanas būvprojekts. Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas – 12039,50 

EUR (t.sk. PVN 21%). 

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

pag., Rucavas nov.”  ir noslēdzies. Zemākā piedāvātā būvdarbu līgumcena - 298197,64 EUR 

(t.sk. PVN 21%). Līdz ar to, būvniecības izmaksas pārsniedza plānotās un Rucavas novada 
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dome 2018. gada 9. augustā pieņēma lēmumu piešķirt papildus nepieciešamo finansējumu 

projekta realizācijai 58335,89 EUR apmērā (protokols Nr.14; 11).  

2018. gada 31. augustā Rucavas novada dome parakstīja būvdarbu līgumu un 2018. 

gada 17.septembrī būvobjekts tika nodots būvniekam un uzsākti būvdarbi. 

Būvdarbu norises laikā ir atklājušies iepriekš neparedzēti ēkas defekti, kas radījušas 

izmaiņas izpildāmo darbu apjomos, kuri nav ietverti būvdarbu līguma kopējā darbu apjomā, 

tādā veidā radot papildus izmaksas. Lai varētu veikt šos papildus darbus un veikt būvdarbu 

līguma grozījumus, Rucavas novada domei nepieciešams piešķirt līdzekļus šo darbu veikšanai.  

Publisko iepirkumu likuma 61. pants nosaka, ka būtiski iepirkuma līguma vai 

vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja pasūtītājam ir nepieciešami papildus 

būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāju maiņa radītu būtisku 

izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā 

aizvietojamība vai savienojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto pakalpojumu vai 

piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, un, ja papildus būvdarbu izmaksas nepārsniedz 

15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska 

būvdarbu līguma gadījumā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Rucavas novada pašvaldības 2009. 

gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums” 48. punktu; 

Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. apakšpunktu un piektās daļas 2. 

apakšpunktu; Rucavas novada Attīstības programmas 2012-2018. gadam Investīciju plāna 5.2. 

punkta 1. apakšpunktu un Rucavas novada domes 27.04.2017 lēmumu (prot. Nr.6; 13.1.p.), 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Līga Jaunzeme, Andis 

Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 (Irēna Šusta); ATTURAS – 4 (Antra Ate, 

Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra).  

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

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par Papes ezerā notiekošajiem 

projektēšanas darbiem.  

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.25 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            29.10.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

29.10.2018.   


