
 
 

     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 22. novembrī                           Nr.20 

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, deputāti Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Ķūse, finanšu analītiķe Ināra Reine, Attīstības nodaļas 

vadītāja Raimonda Ābelīte, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2018. gada 22. novembra sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma “Dižnūjas” sadalīšanu 

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 pagarināšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.7. Par nekustamā īpašuma sakārtošanu 

1.8. Par īpašumu [..] 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

2.2. Par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamās platības izīrēšanu 

2.3. Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas un dzīvojamās platības izīrēšanu 

2.4. Par 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 6/2018 ,,Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Rucavas novadā” precizēšanu 

 

3. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska) 

 

3.1. Rucavas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšana 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

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

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

atsavināšanas procesa turpināšanu 

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

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu 

4.3. Par 08.11.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Milleri” Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

4.4. Par 08.11.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Stropi” Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

4.5. Tradicionālās kultūras pasākuma vadītājas Sandras Aigares iesnieguma izskatīšana par 

papildus līdzekļu piešķiršanu 

4.6. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu lopu dzirdināšanai Dunikas 

pagastā 

4.7. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

4.8. Par nekustamā īpašuma [..] atsavināšanu 

 

5. Par Rucavas novada domes administratīvās un iepirkumu komisijas locekļa     

apstiprināšanu (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 
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Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

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

jautājumus: 

6. Par administratīvās komisiju locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

7. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)  

8. Par projektu “Dunikas māju zīmes” (informatīvs) 

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

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt 2018. gada 22. novembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

6. Par administratīvās komisiju locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

7. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits)  

8. Par projektu “Dunikas māju zīmes” (informatīvs) 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme, G.Rolis) 
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 1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma „Dižnūjas” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata SIA “Baritons” Reģ.Nr.42103030552, juridiskā adrese: Zivju iela 11/13, 

Liepāja, iesniegumu (26.10.2018.Nr.2.1.13/1315), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Dižnūjas” kad.Nr.64840160054. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut 

atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840160055, Rucavas pagastā, piešķirt jaunu 

nosaukumu “Ceļmalnūjas”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.11.2018.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut SIA “Baritons” Reģ.Nr.42103030552, sadalīt nekustamo īpašumu “Dižnūjas” 

kad.Nr.64840160054, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840160055, platība 2,0 ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840160055, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Ceļmalnūjas”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840160054 noteikt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101.  

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840160055 noteikt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

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

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Dižnūjas” zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu 

plāns uz 2 lpp. 

 

 1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (08.10.2018.Nr.2.1.13/1222), kurā sakarā ar sievas [..] nāvi, 

lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabala [..] 0,4ha platībā, kas atrodas Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.11.2018.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 

28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 32 „Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā” 

5.2.punktu un personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] 0,4ha platībā, kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.12.2018. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] 0,4 ha platībā,  kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.decembra līdz 2028.gada 

30.novembrim. 

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

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

 

 1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Sakarā ar [..] nāvi nepieciešams pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabala [..] 

0,01ha platībā, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.11.2018.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] 0,01ha platībā, kas atrodas 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.12.2018. 

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 (12.11.2018.Nr.2.1.13/1396), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 4,0 ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.11.2018.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 4,0ha platībā, kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.12.2018. 

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

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

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (08.10.2018.Nr.2.1.13/1222), kurā, lūgts pagarināt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 0,1266ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.11.2018.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija 

Ministru kabineta  noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 30.2.punktu un personīgo iesniegumu,   

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,1266 ha platībā, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.decembra līdz 2028.gada 

30.novembrim. 

4. 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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (25.10.2018.Nr.2.1.13/1313), kurā, lūgts pagarināt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabala [..] 0,4ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav. Zemes nomas līgums 

beigsies 31.12.2018. 

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 […]. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.11.2018.(protokols Nr.11) 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 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] 0,4ha platībā, kas atrodas 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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 2019.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 

31.decembrim. 

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 nekustamā īpašuma sakārtošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], turpmāk tekstā Iesniedzējs, iesniegumu (20.08.2018.Nr.2.1.13/1010), kurā 

lūgts sakārtot vai nojaukt uz Iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra nr. [..] 

esošo ēku, ar nosaukumu [..], kuras īpašnieks ir nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, 

reģistrācijas nr.40008067839, turpmāk tekstā Īpašnieks. Iesniedzējs norādījis, ka iepriekš 

minētā ēka ir avārijas stāvoklī, ir bīstama videi un tā bojā ainavu. 

Izvērtējot lietas materiālus, Rucavas novada dome konstatēja šādu faktu: 

2018.gada 25.oktobrī Rucavas novada būvvaldes būvinspektors U.Cepurītis veica būves, ar 

nosaukumu [..] apsekošanu par ko tika sastādīts atzinums par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-

19.9-2018-9436, turpmāk tekstā  Atzinums, kurā būvinspektors konstatējis, ka ēka netiek 

ekspluatēta, ēkai nav caurejošu plaisu, nav nobīdes no vertikāles, ēkai ir nokritis apmetums, no 

jumta nokrituši vairāki dakstiņi, daļēji atrauts vējdēlis un ka ēkā nav iespējams iekļūt trešajām 

personām. Ar Atzinumu Īpašniekam uzdots veikt jumta seguma remontu,  plaisām uzlikt 

markas un vēlākais pirms ēkas ekspluatācijas atsākšanas veikt ēkas pilnu tehnisko apsekošanu. 

Atbilstoši Civillikuma 1084.pantam, katram būves īpašniekam, lai aizsargātu 

sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne 

kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.  

Būvniecības likuma 21.panta devītā daļa nosaka, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi 

vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam 

atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc.  

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 

159.punktā noteikts, ka pašvaldība nosaka būves īpašniekam šādus pienākumus:  

159.1. sakārtot būvi, veikt būves konservāciju vai nojaukt būvi tādā apjomā, lai tā 

neradītu bīstamību, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, 

ka kļuvusi bīstama. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas;  

159.2. sakārtot būvi, lai tā atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas 

prasībām, ja būve bojā ainavu. Pašvaldības domes vai tās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 21.panta ceturto daļu būves īpašnieks nodrošina būves 

un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu šā likuma 9.panta otrajā daļā 

http://likumi.lv/doc.php?id=258572#p9
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būvei noteiktajām būtiskām prasībām. Savukārt likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka visā 

ekonomiski pamatotajā ekspluatācijas laikā būvei un tās elementiem jāatbilst šādām būtiskām 

prasībām: 

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 

2) ugunsdrošība; 

3) higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība; 

4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 

6) energoefektivitāte; 

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 

Ņemot vērā minētos normatīvos aktus un Atzinumu konstatējams, ka ēkas konstrukcijas 

neatrodas tādā stāvoklī (tā nav pilnīgi vai daļēji sagruvusi, nav tādā tehniskā stāvoklī, kas ir  

rada bīstamību apkārtējiem), lai pašvaldība pieņemtu lēmumu par ēkas nojaukšanu, kā arī nav 

konstatējamas, ka ēkas neatbilstu Būvniecības likuma 9.panta otrajā  daļā noteiktajām 

būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti, jo 

ēka netiek ekspluatēta. 

Vispārīgo būvnoteikumu 159.1. apakšpunktā noteikts, ka pašvaldība uzdod būves 

īpašniekam sakārtot būvi, veikt būves konservāciju, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama. Ņemot vērā, ka ēka nav sagruvusi un tās 

konstrukcijas nav bīstamas, tāpat nav konstatējams, ka ēka būtu nonākusi tādā tehniskajā 

stāvoklī, ka, kļuvusi bīstama, Rucavas novada domes pienākums ēkas Īpašniekam ir uzdot 

sakārtot to atbilstoši būvvaldes atzinumam, nosakot samērīgu lēmuma izpildes termiņu. 

Būvniecību regulējošos normatīvajos aktos – Būvniecības likumā un Vispārīgajos 

būvnoteikumos nav noteikti minimālie vai maksimālie termiņi, kuros iestāde personai var 

uzdot veikt darbības saistībā par vidi degradējošu ēku/būvju sakārtošanu. Līdz ar to secināms, 

ka šāds termiņš ir izvērtējams un nosakāms katrā individuālā gadījumā, atkarībā no lietas 

faktiskajiem apstākļiem. 

Rucavas novada dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā izpildes termiņš ir nosakāms 

līdz 2019.gada 1.martam, jo tas ir pietiekams termiņš, lai Īpašnieks veiktu Atzinumā norādītos 

darbus. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.11.2018.(protokols Nr.11) ieteikumu un saskaņā ar Būvniecības likuma 21.panta 

devīto daļu un MK noteikumu “Vispārīgie būvnoteikumi”  159.punkta pirmo daļu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ: 

Uzdot ēkas “Rožlauki”, Pape, Rucavas pag, Rucavas nov., kadastra 

Nr.64840110512001 īpašniekam nodibinājumam “Pasaules dabas fonds”, reģistrācijas 

nr.40008067839, līdz 2019.gada 1.martam iesniegt Rucavas novada būvvaldē sertificēta 

būvinženiera ēkas tehnisko apsekošanas atzinumu. 

 
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1., 2.daļu. Lēmumu 

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

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

 

1.8. Par īpašumu [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Rucavas novada domei piekritīgais īpašums “Uplejas” kad.Nr.64520020239 atrodas 

Dunikas pagastā, Bārtas upes krastā, aiz nekustamā īpašuma [..]. Īpašumam “Uplejas” no 
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pašvaldības autoceļa nav nodrošināta piekļuve, jo jāšķērso nekustamo īpašumu [..]. 

Nekustamais īpašums [..] pieder fiziskām personām, sastāv no zemes gabala 0,1460 ha un trīs 

dārza mājām (katra 23,40m2). Fiziskās personas piekrīt īpašuma atsavināšanai, lai pašvaldība 

nodrošinātu piekļuvi piekritīgajam īpašumam “Uplejas”.  

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 pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. Šī paša panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka tikai 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, 

kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas, 

tostarp 15.panta pirmās daļas 2.punkts, paredz, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 

teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu 

savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 

apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) 

Rucavas novada dome, veicot nekustamā īpašuma iegādi, varēs to racionāli apsaimniekot 

ierīkojot ceļu un izveidojot atpūtas vietu pie upes. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

3.pants nosaka, ka Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un 

mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai 

par iespējami augstāku cenu; 3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku 

cenu. 

Iepriekš minētā likuma 8.pants nosaka, ka publiskai personai aizliegts iegādāties 

īpašumā vai lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami 

paaugstinātu cenu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.11.2018.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Veikt nekustamā īpašuma [..] novērtējumu. Pēc novērtējuma saņemšanas lemt par 

īpašuma atsavināšanu pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte G.Zeme. 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 
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2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(24.10.2018.Nr.2.1.13/1304), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

adresē [..] pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2014.gada 1.septembrī, pagarināts 2016.gada 

3.oktobrī uz laika posmu līdz 2017.gada 31.augustam, pagarināts 2016.gada 29.septembrī uz 

laika posmu līdz 2018.gada 31.augustam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas 

sniegtās informācijas uz 01.10.2018. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

ir 65.36 EUR.  

 Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.11.2018. prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

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

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], uz laika posmu līdz 30.11.2019.  

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. 

 

2.2. Par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamās platības izīrēšanu 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(06.11.2018.Nr.2.1.13/1364), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma 

adresē [..] izbeigšanu un dzīvojamās platības izīrēšanu mājā [..].  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 1.oktobrī uz laika posmu līdz 

2018.gada 31.decembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas 

uz 01.10.2018. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas minētai personai ir 

nepieciešama aprūpe, ko pašvaldība var nodrošinot piešķirot dzīves vietu mājā “Matīsi”, 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

 Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.11.2018. prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un 15.panta 7.un 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.pantu,19.pantu, 

24.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres un komunālo maksājumu 

aprēķinu adresē [..] ar 2018.gada 30.novembri. 

2. Piešķirt dzīvojamo platību [..] mājā [..], Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 

01.12.2018. un noslēgt īres līgumu uz laika posmu līdz 30.11.2023.  

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai un 

grāmatvedei S. Muceniecei. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
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5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.3. Par izslēgšanu no dzīvokļu rindas un dzīvojamās platības izīrēšanu 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(13.11.2018.Nr.2.1.13/1413), kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no dzīvokļu rindas 

Dunikas pagastā un dzīvojamās platības izīrēšanu mājā [..].  

 2016.gada 25.februārī domes sēdē Rucavas novada dome [..] uzņēma Dunikas pagasta 

dzīvokļu rindā. (Protokols Nr.4; 2.6.). 

Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas minētai personai ir 

nepieciešama aprūpe, ko pašvaldība var nodrošinot piešķirot dzīves vietu mājā “Matīsi”, 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

 Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.11.2018. prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un 15.panta 7.un 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.pantu, 10.panta 

pirmās daļas 4.punktu un otro dalu 19.pantu, 24.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Dunikas pagasta Rucavas novada dzīvokļu rindas [..] ar 30.11.2018. 

2. Piešķirt dzīvojamo platību [..] mājā [..], Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 

01.12.2018. un noslēgt īres līgumu uz laika posmu līdz 30.11.2023.  

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai un 

grāmatvedei S. Muceniecei. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte G.Zeme. 

 

2.4. Par 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 6/2018 ,,Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Rucavas novadā” precizēšanu 

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

 

Rucavas novada dome 2018.gada 25.oktobrī apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 

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

2018.gada 08.novembrī saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

e-pasta vēstule Nr.1-18/9424, kurā ministrija par minētajiem saistošajiem noteikumiem izsaka 

sekojošus iebildumus un: 

1) lūdz svītrot saistošo noteikumu 11.1.2.4. un 11.2.1.5.apakšpunktus vai arī papildināt 

šos punktus ar atsauci, ka šāda informācija jāsniedz tikai gadījumā, ja tā nav pašvaldības 

rīcībā, kā pamatojumu norādot, ka ja konkrētā informācija (dokumenti) ir pašvaldības rīcībā, 

pašvaldībai nav pamata uzlikt par pienākumu personām, kas vēlas saņemt minēto palīdzību, 

iesniegt pašvaldībai šo informāciju.; 

2) lūdz pārskatīt vai svītrot saistošo noteikumu 49.punkta otro apakšpunktu, jo minētā 

punkta redakcija nenosaka konkrētus pārvaldes uzdevumus, kuru veikšanai nepieciešami 

speciālisti;  



12 
 

Rucavas novada domes 2018. gada 22. novembra sēde 

3) ministrija norāda, ka saistošo noteikumu noslēguma jautājumos nosaka pārejas 

kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma uz jauno tiesisko regulējumu, līdz ar to saistošo 

noteikumu 53.punktā ietvertā norma darbojas pastāvīgi, līdz ar to šis punkts iekļaujams 

saistošo noteikumu pamattekstā. 

Ņemot vērā minēto, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.11.2018. prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punkta, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Precizēt 2018.gada 25.oktobra saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Rucavas novadā”, turpmāk tekstā – saistošie noteikumi: 

1. Svītrot saistošo noteikumu 11.2.1.4. punktu “izziņa par ģimenes sastāvu”;  

2. Svītrot saistošo noteikumu 11.2.1.5.punktu “apgādībā esošās nepilngadīgās personas 

dzimšanas apliecības apstiprināta kopija”;   

3. Izteikt saistošo noteikumu 49.punkta otro apakšpunktu šādā redakcijā:  

“2) speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu 

saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu 

speciālistu nodrošinājums: 

2.1.pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās nepieciešamajiem speciālistiem; 

2.2.sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nozares speciālistiem; 

2.3.kultūras nozares speciālistiem; 

2.4.sabiedriskās kārtības un drošības nozares speciālistiem. 

4. Svītrot saistošo noteikumu 53. punktu “Komunālā daļa ir tiesīga veikt dzīvojamo 

platību pārbaudi, par to sastādot aktu”. 

5. Precizēt saistošo noteikumu 54., 55., un 11.2.1.6. punktu numerāciju. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošie noteikumi 

Nr.6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” uz 10 lp. 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Rucavas novada  Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšana 

( Ziņo Sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska ) 

    

Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska iepazīstina deputātus ar 

sagatavoto Rucavas novada  Sociālā dienesta nolikumu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 8. punktu un Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu un Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 

15.11.2018. ( protokols Nr.7) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt Rucavas novada Sociālā dienesta nolikumu. 

 
Pielikumā : Rucavas novada Sociālā dienesta nolikums uz 5 lp. 

No sēdes telpas iziet deputāte D.Ķēdže. 
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4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana 

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

 

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

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

atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

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

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

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

nosacīto cenu EUR 2000,00. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija 

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

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

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

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2018gada 27. septembra lēmumu “Par autogreidera 

DZ-99, valsts reģistrācijas nr.T2960LA, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu 

par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu” prot. Nr.16, 4.2.p. pirmā izsole tika 

atzīta par nenotikušu un tika nolemts rīkot otro mutisko izsoli, nosakot nosacīto pārdošanas 

cenu  EUR 1600,00. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija 

(turpmāk - Komisija) 2018.gada 29.oktobrī konstatēja, ka otrās mutiskā kustamās mantas 

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

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

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

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

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

izsoli:  

1. var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 60 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.11.2018. ( protokols Nr.18) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt kustamās mantas – autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas nr.T2960LA, otro 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2018. gada 29. oktobra 

Komisijas sēdes protokolu. 

2. Rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 12 procentiem no nosacītās cenas (EUR 1600,00). 

3. Apstiprināt trešās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 1408,00 un apstiprināt 

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

trešās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus. 

4. Uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumam; 
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5. Uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības informatīvajā 

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

 

Pielikumā: 

1. 2018. gada 29. oktobra Komisijas sēdes protokols uz 2 lpp. 

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

trešās izsoles noteikumi” uz 10 lp. 
 

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

otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas 

procesa turpināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

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

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

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

nosacīto cenu EUR 1300,00. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija 

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

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

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

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2018gada 27. septembra lēmumu “Par pašvaldības 

kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 pirmās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu” prot. Nr.16, 

4.3.p. pirmā izsole tika atzīta par nenotikušu un tika nolemts rīkot otro mutisko izsoli, nosakot 

nosacīto pārdošanas cenu  EUR 1040,00. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija 

(turpmāk - Komisija) 2018. gada 29. oktobrī konstatēja, ka otrās mutiskā kustamās mantas 

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

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

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

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

kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu 

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

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

izsoli:  

1. var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 60 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.11.2018. ( protokols Nr.18) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt kustamās mantas – Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288, otro 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2018. gada 29. 

oktobra Komisijas sēdes protokolu. 

2. Rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu 

ne vairāk kā par 30 procentiem no nosacītās cenas (EUR 1040,00). 
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3. Apstiprināt trešās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 728,00 un apstiprināt 

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

trešās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus. 

4. Uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumam. 

5. Uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis”, domes interneta vietnē un 

www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2018. gada 29. oktobra Komisijas sēdes protokols uz 2 lpp. 

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

trešās izsoles noteikumi” uz 10 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte D.Ķēdže. 

 

4.3. Par 08.11.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Milleri” Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

28.07.2018. (prot.Nr.13., p.14) dome pieņēma lēmumu iznomāt Rucavas novada domei 

piekritīgo zemes gabalu „Milleri”. Informācija bija publiskota „Duvzares Vēstis” un izlikta 

Rucavas novada domes telpās.  

 Ar 27.09.2018. protokols Nr.16, 1.21.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas tiesību 

izsoli nekustamam īpašumam “Milleri” kad. Nr.64520170009, platība 3,0 ha, Dunikas pagastā. 

Uz zemes gabalu “Milleri” nomu pieteicās viena persona.  

Izsoles rezultāts – dalībnieks [..], apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 

gadiem par nosolīto summu EUR 46,27  (četrdesmit seši eiro un 27 centi) par 1 ha zemi gadā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto 08.11.2018. mutiska izsole ir atzīstama par notikušu un tās 

rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta a) apakšpunktu, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

34.panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.pantu un  ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 15.11.2018. ( protokols Nr.18) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt 08.11.2018. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Milleri” 

kad.Nr.64520170009, Dunikas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 3,00 ha platībā izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātus.   

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – [..], ar nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes 

gabala “Milleri” kad. Nr. 64520170009, Dunikas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,00 ha platībā, par nosolīto nomas maksu EUR 

46,27 (četrdesmit seši eiro un 27 centi) par 1 ha zemi gadā. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..]. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Milleri” kad. Nr. 

64520170009, Dunikas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,00 ha 

platībā” izsoles protokols uz 2 lpp. 

 

4.4. Par 08.11.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Stropi” Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

28.07.2018. (prot.Nr.13., p.14) dome pieņēma lēmumu iznomāt Rucavas novada domei 

piekritīgo zemes gabalu „Stropi”. Informācija bija publiskota „Duvzares Vēstis” un izlikta 

Rucavas novada domes telpās.  

 Ar 27.09.2018. protokols Nr.16, 1.22.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas tiesību 

izsoli nekustamam īpašumam “Stropi” kad. Nr.64520100161, platība 0,58 ha, Dunikas 

pagastā. 

Uz zemes gabalu “Stropi” nomu pieteicās viena persona.  

Izsoles rezultāts – dalībnieks [..], apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 

gadiem par nosolīto summu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro un 00 centi) par 1 ha zemi gadā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 08.11.2018. mutiskā izsole ir atzīstama par notikušu un tās 

rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

14.punkta a) apakšpunktu, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

34. panta pirmo daļu,19.06.2018. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. pantu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 15.11.2018. ( protokols Nr.18) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt 08.11.2018. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Stropi” 

kad.Nr.64520100161, Dunikas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,58  ha platībā izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātus.   

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – [..], ar nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes 

gabala “Stropi” kad. Nr. 64520100161, Dunikas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,58 ha platībā, par nosolīto nomas maksu EUR 

30,00 (trīsdesmit eiro un 00 centi) par 1 ha zemi gadā. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..]. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Stropi” 

kad.Nr.64520100161, Dunikas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

0,58 ha platībā” izsoles protokols uz 2 lpp. 
 

4.5. Tradicionālās kultūras pasākuma vadītājas Sandras Aigares iesnieguma 

 izskatīšana par papildus līdzekļu piešķiršanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 Izskata Tradicionālās kultūras pasākumu vadītājas Sandra Aigares iesniegumu  

(reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 05.11.2018.,Nr.2.1.13/1350), ar lūgumu rast 

iespēju finansēt Aizputes TV sagatavoto filmu “Talku godi Rucavā”, kas ir projekta “Talku 

godu kultūras apguve Rucavā” sastāvdaļa. Projekta finansēšanai tika prasīti 1600 euro, bet 
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Valsts kultūrkapitāla fonds projekta realizēšanai piešķīra tikai 1000 euro. Nepieciešams 

finansējums filmas izveidei 600 euro. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas cita 

starpā nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un 

sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, 21. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka domes 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās  pašvaldības pārziņā un ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 15.11.2018. ( protokols Nr.18) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, 

Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 3 (Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže, 

Romārs Timbra), NOLEMJ: 

Piešķirt papildus līdzekļus Tradicionālai kultūrai 600 euro apmērā no pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, filmas “Talkas godi Rucavā” sagatavošanai. 

 

4.6. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu  

lopu dzirdināšanai Dunikas pagastā 

(Ziņo Finanšu analītiķe I.Reine) 

 

 Izskata jautājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu lopu 

dzirdināšanai. 

 Saskaņā ar likuma “par pašvaldībām “ 21. panta 14. punkta c) apakšpunktu un  ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 15.11.2018. ( protokols Nr.18) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt ūdensapgādes pakalpojumu tarifu Dunikas pagastā, Rucavas novadā (kūts) 

4.98 euro ( bez PVN ) ar 2018. gada 1. decembri. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rucavas novada domes 2013. gada 26. septembra lēmumu 

“Par komunālo maksājumu tarifu apstiprināšanu Dunikas pagastā,  Rucavas novadā” 

(protokols Nr.20;4.1.6.). 

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

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

  

 4.7. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

( Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

 Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā. 

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

“Par pašvaldības budžetiem”, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 8. panta 4. punktu un 

atbilstoši Rucavas novada attīstības programmas “Investīciju plāns”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, 

Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Andis 

Bārdulis, Daiga Ķēdže), NOLEMJ: 

1. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības 2018. 

gada pamatbudžeta ieņēmumi”. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 “Rucavas novada 2018. gada  

pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām”. 
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3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.3 „Rucavas novada pašvaldības 2018.  

gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

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

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.5 “Dunikas pagasta pārvalde”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu fonds”. 

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

8. Apstiprināt budžeta grozījumu pielikumā Nr.23 “Pašvaldības aģentūra “Dunikas 

ambulance””. 

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

10. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.28 ”Rucavas kultūras nams”.  

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.30 “Tradicionālā kultūra”. 

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.33 “PII “Zvaniņš””. 

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

14. Apstiprināt budžeta grozījumu pielikumā Nr.43 “Sociālais dienests”. 

15. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

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

dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

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

pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/B „Grozījumi Rucavas 

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

pašvaldības 2018. gada budžetu” un pamatbudžeta  grozījumi uz 3 lp. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

4.8. Par nekustamā īpašuma [..] atsavināšanu 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (01.10.2018.Nr.2.1.13/1182), kurā lūgts atļaut izpirkt 

nekustamo īpašumu [..], kas sastāv no vienas zemes vienības ar kad.Nr[..], platība 0,6649ha, 

atrodas Rucavas pagastā.  Uz zemes vienības atrodas piederoša būve. 

Pamatojoties uz Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 05.09.2016. lēmumu 

īpašuma tiesības uz būvi, kas saistīta ar zemes gabalu [..], (Rucavas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma [..]), nostiprinātas [..].   

01.12.2016.gadā noslēgts zemes nomas līgums līdz 30.11.2026. 

Zemes gabals zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 10.11.2014. 

Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā [..].  

2018. gada 30. oktobrī sertificēts vērtētājs SIA “INVEST-RĪGA-LIEPĀJA” 

Reģ.Nr.42103024236, ir veicis nekustamā īpašuma novērtējumu atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un atbilstoši Standartizācijas likumā 

apstiprinātiem vērtēšanas standartiem, izmantojot Tirgus, jeb Salīdzināmo darījumu pieeju 

(metodi). Aprēķināts, ka vērtība īpašumam ir noteicama 917.00 EUR (deviņi simti 

septiņpadsmit euro un 0 centi. Īpašuma novērtējums sastāda 169.00EUR. 

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 
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Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 15.11.2018. ( protokols 

Nr.11) un Finanšu pastāvīgās komitejas 15.11.2018. ( protokols Nr.18) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu [..], par cenu 1086.00 EUR (viens tūkstotis 

astoņdesmit seši euro un 0 centi), kas sastāv no īpašuma novērtējuma 917.00 un 169,00 

EUR 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. 

5. Virzīt jautājuma izskatīšanu finanšu komitejā. 
 

5. Par administratīvās un iepirkumu komisiju locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts Agijas Kauneses, personas kods 190182 - 14374, 

iesniegums (07.11.2018. Reģ. Nr. 2.1.13/1371), kurā lūgts apstiprināt viņu par  administratīvās 

un 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 A.Kauneses personīgo iesniegumu,  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt par Rucavas novada domes administratīvās komisijas locekli Agiju Kaunesi, 

personas kods [..], no 2018. gada 22. novembra. 

2. Apstiprināt par Rucavas novada domes iepirkumu komisijas locekli Agiju Kaunesi, 

personas kods [..], no 2018. gada 22. novembra. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

6. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts administratīvās komisijas priekšsēdētājas Guntas 

Klievēnas, personas kods 130578 - 10817, iesniegums (20.11.2018. Reģ. Nr. 2.1.13/1483), 

kurā lūgts atbrīvot viņu no administratīvās komisijas. G.Klievēna administratīvās komisijas 

satāvā apstiprināta ar 2018. gada 26. aprīļa lēmumu (protokols Nr.8;9). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un G.Klievēnas 

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Guntu Klievēnu, personas kods [..], no administratīvās komisijas locekļa amata 

2018. gada 22. novembrī. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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7. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas 

Sandras Vītolas iesniegumu (reģistrēts 16.11.2018. ar Nr.2.1.13/1451), kurā lūgts apstiprināt 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā.  

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

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

ministriju, Rucavas novada dome 2018.gada 20.novembrī nosūtīja Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamentam vēstuli Nr.2.1.8/4/1759 ar lūgumu izvērtēt un saskaņot Sandras 

Vītolas kandidatūru nodaļas vadītājas amatam. 

2018. gada 20. novembrī saņemta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta 

vēstule Nr.16.2-3/1190, kur norādīts, ka saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

12.panta pirmo daļu par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju tiek iecelta Sandra 

Vītola.  

2018. gada 22. novembra Rucavas novada domes sēdē tiek apspriests sagatavotais 

lēmuma projekts: 

“Pamatojoties uz Rucavas novada domes 2010.gada 25.marta sēdē (protokols Nr.9) 

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

ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu (reģ.20.11.2018. Nr.2.1.8/3/888), 

apstiprināt Sandru Vītolu Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā ar 

2018.gada 22.novembri. Lēmumu nosūtīt Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam 

(A.Čaka iela 38a, Rīga, LV-1011, epasts: dzimts.dep@tm.gov.lv) un Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, epasts: pmlp@pmlp.gov.lv).” 

Deputāte Daiga Ķēdže iebilst pret sagatavoto lēmuma projektu, norādot, ka Sandras 

Vītolas darba slodze pārsniedz vienu likmi un izsaka priekšlikumu jautājumu izskatīt, kad būs 

sakārtotas darba slodzes atbilstoši Darba likumā noteiktajam. Deputāti neiebilst pret D.Ķēdžes 

priekšlikumu.  

Tiek uzaicināta Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Sandra Vītola, 

kura atbild uz deputātu jautājumiem. 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu jautājumu izskatīt kā informatīvu. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

8. Par projektu “Dunikas māju zīmes” (informatīvs) 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme, G.Rolis) 

 

Izskata Dunikas pagasta apzināšanas un atbalsta grupas pārstāvja [..] iesniegumu par skiču 

projektu "Dunikas māju zīmes". Projekta iecere - sagaidīt Dunikas pagasta simtgadi ar 

izveidotu vides objektu, kuram būtu vēsturiska, izglītojoša un visu Rucavas novadu 

prezentējoša funkcija. Ideja salikt kopā akmeņus ar Dunikas pagasta ciemu nosaukumiem un 

metāla plāksnes ar iededzinātiem mājvārdiem. Tēlnieks [..] skiču projektu piedāvā izstrādāt 

par 800 EUR. 

Rucavas novada domes deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par apmeklētajām sanāksmēm 

Kurzemes plānošanas reģionā, Latvijas Pašvaldības domes sēdi un informē deputātus par 

apstiprinātajiem projektiem. 

 Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
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Sēde tiek slēgta pulksten 16.45 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            26.11.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

26.11.2018.   


