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“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 26.aprīlī        Nr.8 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.15 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

domes priekšsēdētājs Jānis Veits, priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra 

Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Gundega Zeme 

Nepiedalās: Romārs Timbra (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, finanšu analītiķe Ināra Reine, speciāliste mājokļu jautājumos Ilze 

Feodosova, jurists Gints Šķubers, nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra Bļinova, 

Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele, Attīstības nodaļas vadītāja 

Raimonda Ābelīte, projektu koordinatore Santa Korna, tūrisma organizatore Dace 

Mieme 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

Ar [..] apzīmētais nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

mailto:dome@rucava.lv


2 
 

Rucavas novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

1.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

1.3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

1.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu zvejai uz zivju āķiem Baltijas jūras piekrastē    

1.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu zvejai uz zivju āķiem Baltijas jūras piekrastē  

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.15. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.17. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

“Narcises” 

1.18. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

“Stariņi” 

1.19. Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

“Palsas” 

1.20. Par zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašumā  

1.21. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Berta A”. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.2. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 16 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Dunikas pagastā 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 8  īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Dunikas pagastā 

2.4. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”-9 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

2.5. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindas 

2.6. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.7. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 17 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Dunikas pagastā 
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3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par reģiona galvenās bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

izpilddirektors E.Bertrams) 

 

4.1. Rucavas novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana 

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

maksas izcenojuma apstiprināšanu 

4.3. Biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana 

4.4.  Par finansējuma piešķiršanu  Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā “Mana zeme 

skaistā“ realizācijai 

4.5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Rucavas kultūras namam 

4.6. Par finansējuma piešķiršanu grāmatas izdošanai 

4.7. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu   

4.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

4.9. Par atļaujas došanu “Piejūras pārgājienam 2018” 12. un 13. maijā 

 

5. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2009.gada 17.jūlija  saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības 

nolikums” apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G. Šķubers) 

 

6. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Guntai 

Klievēnai 

7. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Jānim Veitam 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu apstiprināt 2018.gada 26.aprīļa 

sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

8. Par “Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko 

specifikāciju” grozījumu apstiprināšanu  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

9. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

10. Par slodzes maiņu Sociālā dienesta vadītājai 

(Ziņo Sociālās un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja G.Zeme ) 

11. Par atbalstu dokumentālās filmas “Piedzimt kopā ar Latviju” veidošanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

12. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

Apstiprināt 2018.gada 26.aprīļa sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

8. Par “Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehnisko specifikāciju” grozījumu apstiprināšanu  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

9. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva 

apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

10. Par slodzes maiņu Sociālā dienesta vadītājai 

(Ziņo Sociālās un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja G.Zeme ) 

11. Par atbalstu dokumentālās filmas “Piedzimt kopā ar Latviju” 

veidošanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

12. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 

pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

  

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, 3.3.apakšpunktu un minēto noteikumu 3.pielikumu, kurā 

noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, kā arī 29.12.2016 apstiprināto 

”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras 

piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā”, un 

Alberta Jēkaba Eiha 15.03.2018.iesniegumu, 

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:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā [..] 1 gab. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt iepirkumu speciālistei I.Klanei. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.2.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, 3.3.apakšpunktu un minēto noteikumu 3.pielikumu, kurā 

noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, kā arī 29.12.2016 apstiprināto 

”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras 

piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un Agra 

Meļņikova 04.03.2018.iesniegumu, 

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:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā [..] 1 gab. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt iepirkumu speciālistei I.Klanei. 

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. 

 

 

1.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

 Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, 3.3.apakšpunktu un minēto noteikumu 3.pielikumu, kurā 

noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, kā arī 29.12.2016 apstiprināto 

”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras 

piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā”, un 

Aivo Eidiņa 19.03.2018.iesniegumu 

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:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā [..] 1 gab. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt iepirkumu speciālistei I.Klanei. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.4.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1.apakšpunktu, 3.3.apakšpunktu un minēto noteikumu 3.pielikumu, kurā 

noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, kā arī 29.12.2016 apstiprināto 

”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras 

piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un Linas 

Martinaitis 09.04.2018.iesniegumu, 

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:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā [..] 1 gab. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt iepirkumu speciālistei I.Klanei. 

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. 

  

 

1.5.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem zvejai  

Baltijas jūras piekrastē    

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 

11.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes 

ūdeņos” 5.punktu, 5.3.apakšpunktu un 2.pielikumu, kurā noteikts, ka limits ir 4000 

zivju āķi, kā arī 2016.gada 29.decembrī apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes 

ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un Linas Martinaitis 

09.04.2018.iesniegumu, 

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:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem Baltijas jūras piekrastē [..] 100 

gab. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt iepirkumu speciālistei I.Klanei. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.6.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem zvejai  

Baltijas jūras piekrastē  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

 Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 

11.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes 

ūdeņos” 5.punktu, 5.3.apakšpunktu un 2.pielikumu, kurā noteikts, ka limits ir 4000 

zivju āķi, kā arī 2016.gada 29.decembrī apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes 

ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un Aivo Eidiņa 

19.03.2018.iesniegumu, 

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:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Baltijas jūras piekrastē [..]100 zivju āķus. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt iepirkumu speciālistei I.Klanei. 

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. 

 

 

1.7.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (29.03.2018.Nr.2.1.13/465), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu “Bites /24”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu “Bites /24” kadastra 

apzīmējums 64520050910,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.05.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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 izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (29.03.2018.Nr.2.1.13/464), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Bites /34”, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu “Bites /34” kadastra 

apzīmējums 64520050907,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.05.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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 izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (06.04.2018.Nr.2.1.13/481), kurā, [..] lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabaliem “Ječi 5/39”, “Ječi 5/39A”, kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumus ar [..], uz zemes gabaliem “Ječi 5/39A” kadastra 

apzīmējums 64520050134,  0,06ha platībā un “Ječi 5/39” 

kad.Nr.64520059064, 0,06ha, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.05.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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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1.10.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (19.03.2018.Nr.2.1.13/416), kurā, [..], lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Viola 96/43”, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu “Viola 96/43” kadastra 

apzīmējums 64520051032,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.05.2018. 

2. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu “Viola 96/43”,  kadastra 

apzīmējums 6452 0051032,  0,06 ha platībā,  kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2028.gada 30.aprīlim. 

5. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.11.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (06.04.2018.Nr.2.1.13/482), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu “Ječi 5/39”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu “Ječi 5/39”,  kadastra 

apzīmējums 6452 0050917,  0,12 ha platībā,  kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 
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3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.maija līdz 

2028.gada 30.aprīlim. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

6. 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 nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (19.03.2018.Nr.2.1.13/416), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabaliem “Viola 96/44” un “Viola 96/45”, kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem “Viola 96/44” un 

“Viola 96/45”  kadastra apzīmējums 6452 0050451  0,12 ha platībā,  kas 

atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2028.gada 30.aprīlim. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (20.03.2018.Nr.2.1.13/428), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabala “Māja Nr.8” daļu 0,04ha platībā, Rucavā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  
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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:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala “Māja Nr.8”,  kadastra 

Nr. 64840080477 daļu 0,04 ha platībā,  kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2028.gada 30.aprīlim. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.14.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (27.03.2018.Nr.2.1.13/452), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..], atdalot [..] lielu zemes gabalu. Piešķirt jaunu nosaukumu [..] 

noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.  

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts.  

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 

2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada 

teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu  

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:  

1. atļaut [..], sadalīt nekustamā īpašuma [..], zemes vienību ar kad.apzīm. [..] kuras 

kopējā platība ir [..], izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz. [..] zemes gabalu [..] platībā (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..]; 

4. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

5. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 
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6. apstiprināt darba uzdevumu; 

7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

9. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

10. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

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

uz 1 lp. 

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

 

 

 

1.15.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (26.03.2018.Nr.2.1.13/448), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamā īpašuma [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] atdalot [..]lielu 

zemes gabalu. Piešķirt jaunu nosaukumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi- 

lauksaimniecība. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. 

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts.  

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 

2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada 

teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu  

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:  

1. atļaut [..], sadalīt nekustamā īpašuma [..], zemes vienību ar kad.apzīm. [..] kuras 

kopējā platība ir [..], izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar [..] zemes gabalu [..]platībā (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..]; 

4. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

5. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu [..] platību [..] (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes lietošanas mērķi - 
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zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101; 

6. apstiprināt darba uzdevumu; 

7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

9. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

10. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

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

uz 1 lp. 

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

 

 

1.16.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (16.04.2018.Nr.2.1.13/525), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamā īpašuma [..], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atdalot apmēram 

[..] lielu zemes gabalu. Piešķirt jaunu nosaukumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi- 

lauksaimniecība.  

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts.  

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 

2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada 

teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu  

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:  

1. atļaut [..], sadalīt nekustamā īpašuma [..] kad.Nr. [..], zemes vienību ar kad.apzīm. 

[..], kuras kopējā platība ir [..], izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz. [..] zemes gabalu [..] platībā (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..]; 

4. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

5. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu [..] platību [..] ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes lietošanas mērķi - 
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zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 

0101; 

6. apstiprināt darba uzdevumu. 

7. Zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

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

kods 0101. 

10. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

11. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

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

kad.Nr. [..] uz 1 lp. 

2. Nekustamā īpašuma [..] kad.Nr. [..], zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

No sēdes zāles iziet deputāte G.Zeme. 

 

 

1.17.Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 nekustamam īpašumam “Narcises” 
(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar 2018.gada 22.februāra domes lēmumu 1.20. (Prot.Nr.4) tika nodots 

iznomāšanai pašvaldībai piederīgs zemes gabals “Narcises” kad.Nr.64840090019. 

Informācija bija publiskota „Duvzares Vēstis” marta numurā un izlikta Rucavas 

novada domes telpās.  

Zemes gabala nomai pieteikušās vairākas personas, kā rezultātā nepieciešams 

rīkot zemes nomas tiesību izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus kā arī apstiprināt 

izsoles komisiju.  

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 

28.oktobrī (prot.Nr.19 1.21.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.32. 

5.2.punktu un 5.3.punktu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

gabalu “Narcises” Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra 

Nr.64840090019 3,38ha platībā, slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem.  

2. Noteikt izsoles dienu – 2018.gada 31.maijs plkst.11.  
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3. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: jurists Gints Šķubers, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, domes sekretāre Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste 

Dzintra Bļinova. 

4. Apstiprināt zemes nomas izsoles noteikumus nekustamam īpašumam 

“Narcises”.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Narcises” 3,38 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840090019, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai” uz 10 lp. 

 

 

1.18.Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 nekustamam īpašumam “Stariņi” 
(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar 2018.gada 22.februāra domes lēmumu 1.20. (Prot.Nr.4) tika nodots 

iznomāšanai pašvaldībai piederīga zemes gabala “Stariņi” kad.Nr.64840040206 daļa 

0,77ha platībā. Informācija bija publiskota „Duvzares Vēstis” marta numurā un izlikta 

Rucavas novada domes telpās.  

Zemes gabala nomai pieteikušās vairākas personas, kā rezultātā nepieciešams 

rīkot zemes nomas tiesību izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus kā arī apstiprināt 

izsoles komisiju.  

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 

28.oktobrī (prot.Nr.19 1.21.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.32. 

5.2.punktu un 5.3.punktu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

gabala “Stariņi” kad.Nr.64840040206 daļu 0,77 ha platībā Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem.  

2. Noteikt izsoles dienu – 2018.gada 31.maijs plkst. 9.00.  

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

Edgars Bertrams, domes sekretāre Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste 

Dzintra Bļinova. 

4. Apstiprināt zemes nomas izsoles noteikumus nekustamam īpašumam 

“Stariņi”.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Stariņi” 0,77 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840040206, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai” uz 10 lp. 
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1.19.Par zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam “Palsas” 
(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar 2018.gada 22.februāra domes lēmumu 1.20. (Prot.Nr.4) tika nodots 

iznomāšanai pašvaldībai piederīgs zemes gabals “Palsas” kad.Nr.64840080702. 

Informācija bija publiskota „Duvzares Vēstis” marta numurā un izlikta Rucavas 

novada domes telpās.  

Zemes gabala nomai pieteikušās vairākas personas, kā rezultātā nepieciešams 

rīkot zemes nomas tiesību izsoli, apstiprināt izsoles noteikumus kā arī apstiprināt 

izsoles komisiju.  

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 

28.oktobrī (prot.Nr.19 1.21.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr.32. 

5.2.punktu un 5.3.punktu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

gabalu “Palsas” Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra Nr.64840080702 

0,6872 ha platībā, slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem.  

2. Noteikt izsoles dienu – 2018.gada 31.maijs plkst.10.00. 

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

Edgars Bertrams, domes sekretāre Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste 

Dzintra Bļinova. 

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

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Palsas” 0,6872 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840080702, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai” uz 10 lp. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte G.Zeme. 

 

1.20.Par zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašumā  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata UAB “Marmast” Reģ. Nr. 302553650 Lietuvas Republika, Marijampoles 

pašvaldība, Marijampoles pilsēta, Gamklu iela 4, iesniegumu 

(29.03.2018.Nr.2.1.13/459), kurā lūgts pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa 

maiņu apbūves gabalam 0,5 ha platībā, kas ir daļa no nekustamā īpašuma [..]. 

Nekustamais īpašums [..] pieder [..]. Zemes vienības kopējā platība ir [..] ha. 
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[..] starp [..] un SIA “TeleTower” Reģ.Nr.40103257495, juridiskā adrese 

Uriekstes iela 2a-24, Rīga, noslēgts zemes nomas līgums [..]  

[..] noslēgts [..]  PĀRJAUNOJUMA LĪGUMS, kurā redzams, ka bijušā nomnieka 

“TeleTower” Reģ.Nr.40103257495, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, vietā 

stājas UAB “Marmast”, Reģ.Nr.302553650 Lietuvas Republika, Marijampoles 

pašvaldība, Marijampoles pilsēta, Gamklu iela 4. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  nekustamajā īpašuma [..] nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa (NĪLM) kods ir 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība. 

2018. gada 15. martā Rucavas novada būvvaldē saņemts Elektronisko sakaru tīkla 

būvniecības ieceres iesniegums (sagatavots 09.03.2018.). Būvprojekts minimālā 

sastāvā [..], Jaunbūve – Telekomunikāciju sakaru masts, CC Klasif.: 22130101. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  31.punktu un 

iesniegumu 

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:  

1. nekustamā īpašuma [..] zemes vienības daļai [..] ha platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve NĪLM kods 1201 (pielikumā skice). 

2. Zemes vienības ar kad.apz. [..] daļai [..] ha platībā noteikt zemes lietošanas 

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

NĪLM kods 0101. 

3. Zemes vienībai ar kad.apz. [..]  noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

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. 

 

 

1.21.Par nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Berta A” 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Rucavas novada dome ir saņēmusi no SIA „Berta A”, turpmāk tekstā 

Iesniedzējs 2018.gada 09.aprīļa iesniegumu Nr.2018/-04-1 (reģistrēts Rucavas novada 

domē Nr.2.1.13/1/507, kurā Iesniedzējs ierosina tam iznomāt zemes vienības daļu 64 

m
2 

platībā pašvaldības nekustamajā īpašumā “Dzintarvēji”, kadastra numurs 

64840110131 saimnieciskās darbības veikšanai (vasaras kafejnīca), ar nomas termiņu 

līdz 2024.gadam. 

Rucavas novada dome konstatē, ka Iesniedzējs nekustamo īpašumu 

“Dzintarvēji”, ar kadastra numuru 64840110131 300,00 m
2
 kopplatībā, iepriekš 
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izmantojis vasaras kafejnīcas vajadzībām, pamatojoties uz 2016.gada 18.janvāra 

līgumu “Par nekustamā īpašuma nomu” Nr.2016/82, turpmāk tekstā Nomas līgums. 

Nomas līgums noslēgts pamatojoties uz Rucavas novada domes 2016.gada 

14.janvāra lēmumu Nr.268 “Par nomas tiesību rezultātu apstiprināšanu”. Ar minēto 

lēmumu Iesniedzējam piešķirtas tiesības pagarināt Nomas līguma termiņu uz 3 

gadiem, nerīkojot atkārtotu nomas tiesību izsoli. Nomas maksa tika noteikta EUR 

9,40 bez PVN, par katru mēnesi. 

Nomas līguma termiņš beidzies 2017.gada 31.augustā. Nodokļu parādi un 

nomas maksas parāds pret Rucavas novada domi nav konstatēts. 

Nekustamais īpašums “Dzintarvēji” ar kadastra apzīmējumu 64840110131, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sastāv no individuālo dzīvojamo māju apbūvē 

izmantojamas zemes 0,3220 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 

EUR 5910,00. Minētā zeme ir Rucavas pašvaldības īpašumā. Uz minētās zemes 

atrodas pašvaldībai piederoša ēka, kura šogad tiks pārbūvēta. Par minēto būvniecību 

Iesniedzējs ir informēts un pret to neiebilst. 

Saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošos 

noteikumu Nr.32 “Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā” 5.2.punktu noteikts, 

ka neapbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir 5% no zemes kadastrālās vērtības. 

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par 

publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 

un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9. un 9.
2 

punkti nosaka, ka ir tiesības 

pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) nomniekam, kas labprātīgi pildījis 

līgumā noteiktos nomnieka pienākumus. Pagarinot līguma termiņu nomas maksu 

pārskata un iznomātājam ir pienākums nomas maksu noteikt atbilstoši sertificēta 

vērtētāja noteiktajai nomas maksai. Nomnieks papildus nomas maksai kompensē 

iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.  

Ņemot vēra to, ka Nomas līgums un Rucavas novada domes 2016.gada 

14.jnvārā lēmumu Nr.268 “Par nomas tiesību rezultātu apstiprināšanu” paredz 

Iesniedzējam pagarināt Nomas līguma termiņu uz 3 gadiem, proti, līdz 2019.gada 

31.augustam, izvērtējot Iesniedzēja iesniegumu un gaidāmo būvniecības procesu 

Nomas līgums būtu pagarināms līdz 2018.gada 31.augustam, savukārt nomas maksa 

netiek pārskatīta, jo tā jau ir noteikta augstāka, nekā pašvaldība varētu iegūt, 

piemērojot nomas maksu 5% gadā, no zemes kadastrālās vērtības. 

Ņemot vērā  Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

atzinumu (19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.panta pirmo daļu un 6
1
 .pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem 

Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9. un 

9
2.

punktus  ņemot vērā  

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:  

1. pagarināt Nomas līguma termiņu un noteikt to līdz 2018.gada 31.augustam. 

2. Noteikt, ka Nomas līgums stājas spēkā ar 2018.gada 1.maiju. 

3. Uzdot juristam G.Šķuberam sagatavot vienošanos par Nomas līguma 

grozīšanu. 

4. Šis lēmums zaudē spēku, ja divu mēnešu laikā no tā pieņemšanas brīža 

vienošanās par līguma grozījumiem netiek parakstīta.  
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5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rucavas novada domes pašvaldības 

izpilddirektoram. 

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

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

ielā 4. 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas 

novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

20.03.2018.Nr.2.1.13/426), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Māja Nr.8” – 5, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Māja Nr.8”- 5, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar [..] 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 16 īres līguma pagarināšanu  

Rucavas novada Dunikas pagastā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(12.03.2018.Nr.2.1.13/390), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Mētras” – 16, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 

6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Mētras”- 16, Sikšņi, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar [..]  
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2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 8  īres līguma pagarināšanu Rucavas 

novada Dunikas pagastā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

(13.04.2018.Nr.2.1.13/517), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Mētras” – 8, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 

6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Mētras”- 8, Sikšņi, 

Dunikas pagasts, Rucavas novads ar [..]. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.4. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”-9 īres līguma pagarināšanu  

Rucavas pagastā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

16.04.2018.Nr.2.1.13/523), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Tīrumi” – 9, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu un personīgo iesniegumu, 

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:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Tīrumi”- 9, Ķāķišķe,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar [..].  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.5. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindas 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

(03.04.2018.Nr.2.1.13/468), kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no Rucavas 

pagasta dzīvokļu maiņas rindas. 

 [..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu un otro dalu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Izslēgt no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindas [..] 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.6. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (10.04.2018. 

Nr.2.1.13/493), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas pagasta 

dzīvokļu rindā un vienistabas vai divistabu dzīvokli Rucavas centrā. 

 [..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu (19.04.2018. 

protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un 

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

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.7. Par dzīvojamās telpas “Mētras”- 17 īres līguma pagarināšanu  

Rucavas novada Dunikas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(17.04.2018.Nr.2.1.13/527), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Mētras” – 17, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 
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Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 

6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Mētras”- 17, Sikšņi, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar [..] 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par reģiona galvenās bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai 

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

 

Izskata Latvijas Bibliotēku padomes vēstuli (19.03.2018.Reģ.Nr.2.1.8/1/257) 

par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju. Vēstulē informē, ka Liepājas 

Centrālajai zinātniskā bibliotēka 2013.gadā tika akreditēta reģiona galvenās 

bibliotēkas statusā un 2018.gadā jāveic atkārtota akreditācija.  

Latvijas Bibliotēku padome iesaka atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās 

bibliotēkas statusā Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas 

un Vaiņodes novadu pašvaldību bibliotēkām izvirzīt Liepājas Centrālo zinātnisko 

bibliotēku. 

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12. panta otro daļu novadu domes un republikas 

pilsētas dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes 

ieteikumus, izvirza vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona 

galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai 

nepieciešamos finanšu līdzekļus. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(19.04.2018. protokols Nr.4), pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12. panta otro daļu 

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:  

Izvirzīt Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku akreditācijai reģiona galvenās 

bibliotēkas statusam. 
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4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

vadītāja E.Freimane-Vaitele, izpilddirektors E.Bertrams) 

 

  4.1. Rucavas novada pašvaldības 2018. gada  

konsolidētā gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele ) 

 

Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele informē, ka Rucavas novada 

pašvaldības 2018. gada konsolidēto gada pārskats ir sagatavots un izskatīts Finanšu 

komitejas sēdē, bet vēl nav saņemts revidenta ziņojums Rucavas novada domei. 

Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 

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

 nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata jautājumu par nomas maksas izcenojuma aprēķinu ēkā “Līvas” 

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

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.04.2018.,protokols Nr.8 ) ieteikumu 

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:  

1. Apstiprināt 1m
2  

telpas izmaksas nedzīvojamā ēkā „Līvas” Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā 1,19 euro mēnesī (bez PVN). 

2. Maksa par ūdeni un kanalizācijas pakalpojumu par vienu cilvēku tiek noteikta 

1,42 euro mēnesī (bez PVN). 

   

Pielikumā: 1 m
2
 izmaksas ēkā  “Līvas”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

 

 

4.3. Biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana 

(Ziņo Sociālās un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja G.Zeme ) 

 

 Izskata biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu 

(reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 18.01.2018.,Nr.2.1.8/1/24), kurā norāda, 

ka, sagaidot valsts simtgadi, visiem politiski represētajiem būtu jāsaņem līdzvērtīgs 

atbalsts no vietējām pašvaldībām vismaz 100 euro apmērā. Šobrīd jau vairākās 

pašvaldībās ir piešķirts pabalsts politiski represētajiem. 

 Pašlaik Rucavas novadā deklarētas 13 politiski represētās personas.  

 Jautājums par pabalsta piešķiršanu tika izskatīts 19.04.2018.Sociālās un 

medicīnas lietu pastāvīgās komitejas sēdē, kurā tika pieņemts lēmums, atbalstīt 

Latvijas Politiski represēto apvienības lūgumu par pabalsta piešķiršanu un piešķirt 

2018. gadā vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām 100 euro.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.04.2018.,protokols Nr.8 ) ieteikumu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – 1 (Daiga Ķēdže), NOLEMJ:  

1. Piešķirt 2018. gadā vienreizēju pabalstu 100 euro apmērā Rucavas novadā 

deklarētām politiski represētām personām. 
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2. Pabalstu izmaksāt no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt Sociālam dienestam. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

 

4.4.  Par finansējuma piešķiršanu  Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā 

“Mana zeme skaistā “ realizācijai 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

 Izskata izglītības speciālistes S.Malakauskas iesniegumu ( reģistrēts Rucavas 

novada domes kancelejā 22.03.2018.,Nr.2.1.3/438 ) ar lūgumu rast iespēju apmaksāt 

185.00 euro apmērā Rucavas abu pamatskolu dalību Zinātnes un inovāciju parka 

organizētajā Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā – Latvijas skolu jaunatnes foto 

konkursā” Mana zeme skaitā”.  

 Saņemot uzaicinājuma vēstuli piedalīties šajā projektā un izvērtējot uzrakstīto 

nolikumu, abas skolas nolēma projektā iesaistīties, jo tas veltīts Latvijas simtgadei, tas 

dotu iespēju skolēniem radoši izpausties, skolas pēc tam saņemto foto gleznas, kuras 

izdaiļotu skolu telpas. Taču informācijas dokumentos nebija nekas rakstīts par dalību 

maksu, un tāpēc arī skolas tādu neieplānoja savos 2018. gada budžetos. Nupat marta 

sākumā uzzinājām informāciju no pašvaldības simtgades pasākumu koordinatores, ka 

dalībai projektā būs nepieciešama dalības maksa. Sazinoties ar organizētājiem, tika 

noskaidrots, ka viņu mērķis nav dalības maksas prasīšana no skolām, bet gan 

pašvaldību iesaistīšana dalības maksas segšanā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.04.2018.,protokols Nr.8 ) ieteikumu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – 1 (Andis Bārdulis), NOLEMJ:  

1. Piešķirt papildus līdzekļu Sikšņu pamatskolai 94,00 euro un Rucavas 

pamatskolai 94.00 euro dalībai projektā Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā 

“Mana zeme skaistā “ no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

 

4.5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Rucavas kultūras namam 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata Rucavas kultūras nama direktores iesniegumu ( reģistrēts Rucavas novada 

domes kancelejā 19.04.2018.,Nr.2.1.1.3/540), kurā lūgts rast iespēju finansiāli 

atbalstīt pieredzedzes apmaiņas braucienu 500 euro apmērā transporta izdevumu 

pakalpojumu segšanai.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.04.2018.,protokols Nr.8 ) ieteikumu 

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

Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 

(Daiga Ķēdže); ATTURAS – 1 (Andis Bārdulis), NOLEMJ:  

1. Piešķirt papildus finansējumu Rucavas kultūras namam 500 euro apmērā  

transporta izdevumu pakalpojumu segšanai no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
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4.6. Par finansējuma piešķiršanu grāmatas izdošanai 

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

 

Izskata [..] iesniegumu ar lūgumu rast iespēju finansēt Miķeļa Pelīša grāmatas „Mūžs 

manām acīm” izdošanu. Šī grāmata ir nozīmīga  Dunikas vēstures liecība. Kopā 

grāmatas izdošanai nepieciešami 650 euro. Grāmatas izdošanai saziedoti 200 euro, no 

domes nepieciešami 450 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.04.2018.,protokols Nr.8 ) ieteikumu 

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

Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 3 

(Antra Ate, Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže), NOLEMJ:  

1. Piešķirt finansējumu M.Pelīša grāmatas izdošanai 450 euro apmērā no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

 

4.7. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers ) 

 

Izskata Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

projektu. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (23.04.2018.,protokols Nr.8 ) ieteikumu, 

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

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

3 (Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega Zeme), NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucava novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

 

Pielikumā:  

Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums uz 7 lp 

 

 

4.8. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe Ināra Reine ) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 

pamatbudžetā. 

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

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

var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 23.04.2018.,protokols Nr.8 ) ieteikumu 

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:  

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

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

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.15 “Nekustamā īpašuma 

speciāliste”. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.19 “Attīstības nodaļa “. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.23 „Pašvaldības aģentūra 

„Dunikas ambulance”. 

9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.24 „Sporta pasākumi Dunikā”. 

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

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

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.34 “Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

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

14. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.43 „Sociālais dienests”.  

 

Pielikumā:  

Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta  grozījumi uz  2 lp. 

 

4.9. Par atļaujas došanu “Piejūras pārgājienam 2018” 12. un 13. maijā 

( ziņo domes izpilddirektors E.Bertrams ) 

                     

15.03.2018. Rucavas novada domē saņemti Lietuvā reģistrētas biedrības „PE 

Trenk Turas” iesniegums (pielikums Nr.1) par vēlmi Rucavas novada teritorijā rīkot 

pārgājienu, kura sākums un beigas ir Liepājā, bet trases maršruts ieplānots Nīcas un 

Rucavas novada teritorijā gar jūras malu. 

Lai šādu pasākumu rīkotu publiskā vietā, atbilstoši Publisku izklaides un 

svētku pasākumu drošības likumam, publiska pasākuma organizatoram ir jāsaņem 

atļauja no tās pašvaldības, kuras teritorijā atrodas publiskā vieta, kur tiks rīkots 

pasākums.  

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta trešā daļa 

nosaka, ka pašvaldība pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas šā 

prasības, vai pieteiktais pasākums netraucēs citu attiecīgajai pašvaldībai agrāk 

pieteiktu publisku pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un 

drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem attiecīgu motivētu lēmumu — 

izsniegt atļauju šā pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju (pamatojot ar tiesību 

normām) tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz piecām darbdienām) iesnieguma 

izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai. Likuma 7.panta piektā daļa nosaka, 

ja pašvaldība neizsniedz atļauju plānotā pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators 

pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā. 

Minētā likuma 6.pants nosaka, ka organizators iesniedz iesniegumu, kurā 

norāda šādu (skat. tabulu) informāciju un pievieno atbilstošus dokumentus: 

Publisku izklaides un svētku 

pasākumu drošības likuma 

prasības 

Organizatora norādītā informācija Iesniegtie 

dokumenti vai to 

atvasinājumi 

1) pasākuma organizators 

(fiziskajai personai — vārds, 

uzvārds, personas kods un 

PE „TrenkTuras”, reģistrācijas                             

Nr. 303386460, Kauņas gatve 1A,   

Viļņa, Lietuva, kontaktpersona – valdes 

Iesniegums 

15.03.2018.  
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dzīvesvietas adrese, juridiskajai 

personai — juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas numurs 

un juridiskā adrese) 

loceklis Deividas Urbanovičas, mobilais  

tālrunis: +370 69841848. 

Partneri Liepājā: 

- Liepājas reģiona tūrisma informācijas 

birojs, reģ.nr. 40003302839, Rožu laukums 

5/6, Liepāja, LV3401, tel: 63480808 valdes 

locekle Inta Šoriņa (+371 29118867); 

- Liepājas Vieglatlētikas klubs, reģ. nr. 

40008166389, Dunikas 23-9, Liepāja, 

LV3407, Valdes loceklis Reinis Rozītis 

(+371 29733392) 

2) par tehnisko drošību atbildīgā 

persona (fiziskajai personai — 

vārds, uzvārds, personas kods un 

dzīvesvietas adrese, juridiskajai 

personai — juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas numurs 

un juridiskā adrese) 

PE „TrenkTuras”, reģistrācijas                             

Nr. 303386460, Kauņas gatve 1A,   

Viļņa, Lietuva, kontaktpersona – valdes 

loceklis Deividas Urbanovičas, mobilais  

tālrunis: +370 69841848. 

 

3) par sabiedrisko kārtību un 

drošību atbildīgā persona (vārds, 

uzvārds, personas kods un 

dzīvesvietas adrese) 

PE „TrenkTuras”, reģistrācijas                             

Nr. 303386460, Kauņas gatve 1A,   

Viļņa, Lietuva, kontaktpersona – valdes 

loceklis Deividas Urbanovičas, mobilais  

tālrunis: +370 69841848. 

 Iesniegts PE 

„TrenkTuras” 

rakstveida 

apliecinājums. 

4) kārtības uzturētāji (fiziskajai 

personai — vārds, uzvārds, 

personas kods un dzīvesvietas 

adrese, juridiskajai personai — 

juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas numurs un juridiskā 

adrese) 

Kārtības uzturēšanu nodrošinās PE 

„TrenkTuras”, reģistrācijas                             

Nr. 303386460. 

Iesniegts PE 

„TrenkTuras” 

rakstveida 

apliecinājums. 

5) pasākuma veids un mērķis Piejūras pārgājiens, kas vijas cauri 

Rucavas novadam 

Iesniegumam 

pievienots 

detalizēts plāns par 

plānotajām 

aktivitātēm 

(pielikums Nr.1 uz 

8 lapām) 

6) pasākuma norises vieta, 

datums, sākuma un plānotais 

beigu laiks 

Starts plānots Liepājas Jūrmalas  

parka teritorijā un maršruts vijas 

cauri Nīcas un Rucavas novadiem. 

 

7) plānotais pasākuma 

apmeklētāju un dalībnieku skaits 

Plānotais dalībnieku skaits: 

 

10km distances dalībnieki ~1300 

25km distances dalībnieki ~2000 

50km distances dalībnieki ~900 

75km distances dalībnieki ~600 

100km distances dalībnieki ~200 

 

8) pasākumā izmantojamās 

bīstamās iekārtas 

Netiks izmantotas  

9) nepieciešamie saskaņojumi ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska 09.04.2018. vēstule 
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valsts iestādēm atļauja un “Latvijas valsts meži” atļauja Nr.3.21/1677/2018-

N 

 

10) nodrošināt pirmo 

medicīnisko palīdzību publiska 

pasākuma apmeklētājiem un 

dalībniekiem  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

brigāde starta/finiša zonā (12. maijā no 

plkst. 06.30 līdz 22.00) 

Divas neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta brigādes ( Vienas 

brigādes dežūra laika posmā no 12. 

maija plkst. 12:00 līdz 13. maija plkst. 

14.00, otras - laikā posmā no 12. maija 

plkst. 10.00 līdz 13. maija plkst. 06.00) 

– šobrīd notiek komunikācija ar 

pārstāvjiem, lai izvērtētu piemērotākos 

dežūras punktus un panāktu gala 

vienošanos 

20 brīvprātīgie, kuri šobrīd studē 

medicīnu vai jau ir pabeiguši medicīnas 

studijas, izvietoti katrā no punktiem 

(īpaši apmācīti un iepazīstināti ar pirmās 

palīdzības komplektu saturu un tā 

pielietojumu) (no 12. maija plkst. 06:30 

līdz 13. maija plkst. 15.00) 

23 pirmās palīdzības komplekti 

(Sadarbībā ar atbalstītāju Benu aptieku, 

atradīsies katrā no punktiem, kā arī 

starta/finiša zonā)  

Pirmās palīdzības mediķu grupa, kas 

patrulēs gar pasākuma maršrutiem (no 

12. maija plkst. 06:30 līdz 13. maija 

plkst. 15.00) 

Četri transporta līdzekļi, kuru uzdevums 

visa pasākuma laikā patrulēt maršrutos 

un sniegt palīdzību dalībniekiem, 

rīkotājiem, brīvprātīgajiem dažādos 

jautājumos.  

Iesniegts  

17.04.2018. līgums 

“Par pirmās 

palīdzības 

nodrošināšanu 

“Piejūras 

pārgājiena” 

pasākuma laikā Nr. 

1/04/2018 ar 

biedrību “Latvijas 

pirmās palīdzības 

savienība” 

 

11) nodrošināt uzkopšanu pēc 

pasākuma 

Organizators ir iesniedzis līgumus 

kopijas ar SIA „Eko Kurzeme” par 

pārvietojamo tualešu nomu un 

pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi 

Liepāja” par atkritumu 

apsaimniekošanu. 

Iesniegts  

23.03.2018. līgums 

“Par inventāra 

nomu un 

apsaimniekošanu” 

pasākuma laikā 

Nr.211/T ar “Eko 

Kurzeme” un 

12.04.2018. līgums 

Nr.LIE02358 ar 

pilnsabiedrību 

“Vides 

pakalpojumi 

Liepāja” 
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12) Apdrošināt civiltiesisko 

atbildību 

ADB “Gjensidige Latvijas filiāle” 

apdrošināšanas polise 

Iesniegumam 

pievienota polises 

kopija 

Nr.GJEL1031949 

Izskatot organizatora iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, iepriekš 

minēto, jāsecina, ka organizators ir ievērojis visas Publisku izklaides un svētku 

pasākumu drošības likuma prasības, kā arī pašvaldības papildus izvirzītās prasības, 

iesniedzis un uzrādījis nepieciešamos līgumus un atļaujas, Papes dabas parka teritorijā 

pasākuma norises laikā nav pieteikti citi publiski pasākumi, ir iesniegti dokumenti, 

kas apliecina, ka organizators pats nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību, ir veicis 

pasākumus, lai nodrošinātu medicīnisko palīdzību. Līdz ar to nav šķēršļi atļaujas 

izsniegšanai. 

Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 

6.panta pirmo daļu 7.panta trešo daļu, piekto un sesto daļu, 8.panta trešo daļu, 

Administratīvā procesa likuma 70 panta pirmo un otro daļu, 79.pantu,  

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:  

Atļaut PE „TrenkTuras”, reģistrācijas Nr. 303386460,  rīkot “Piejūras pārgājienu 

2018” laikā no 2018.gada 12.maija līdz 2018.gada 13.maijam  Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, saskaņā ar iesniegto pasākuma plānu  (Pielikums Nr.1).  

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

5. Par saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2009.gada 17.jūlija  saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības 

nolikums” apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G. Šķubers) 

 

Izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 01.03.2018. 

vēstuli “Par deputātu tiesībām uzdot jautājumu” Nr. 1-14/1964 ar lūgumu izvērtēt 

pašvaldības nolikumu un svītrot no tā regulējumu, kas ierobežo deputātu tiesības 

uzdot jautājumus. 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 5.panta 

pirmā daļa  nosaka, ka deputātam ir balsstiesības visos jautājumos, kurus izskata 

domes sēdēs. Savukārt Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 

likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts nosaka, ka domes sēdē deputātam ir tiesības 

piedalīties debatēs, uzdot jautājumus, sniegt uzziņas. 

Vienlaikus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 70.panta pirmā daļa nosaka, ka 

par koleģiālas institūcijas pārvaldes lēmuma lietderību un tiesiskumu atbild tie 

koleģiālas institūcijas locekļi, kas balsojuši, ja vien kāds no viņiem nav īpaši 

pieprasījis lēmuma pieņemšanas protokolā fiksēt savus iebildumus. 

No iepriekš minētā tiesiskā regulējuma Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija secinājusi, ka demokrātiskā valstī deputātam ir tiesības uzdot tik 

daudz jautājumu, kamēr deputāts ir guvis pārliecību, ka attiecīgais domes lēmums tiks 

pieņemts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

  Izvērtējot Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija  saistošajiem 

noteikumiem Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā Nolikums 

77.punktu konstatējams, ka tajā ietverts ierobežojošs regulējums deputātam, proti, 
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uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes un par 

attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes. 

Tiek sakārtotas pašvaldības izveidotās iestādes un struktūrvienības atbilstoši 

esošajai situācijai. 

Pamatojoties uz minēto un lai nodrošinātu demokrātiskas valsts principus standartus 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.punktu, Republikas pilsētas domes 

un novada domes deputāta statusa likuma 5.panta otrās daļas 6.punktu 

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:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2018.gada saistošos noteikumus Nr.1/2018 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija  saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums”. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības 2018.gada saistošie noteikumi Nr.1/2018 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija  saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums” un paskaidrojuma raksts uz 2 lp. 

 

 

6. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu  

ar citu amatu Guntai Klievēnai 

 

Rucavas novada dome saņēma Guntas Klievēnas 2018. gada 28.februāra 

iesniegumu, reģistrēts ar Nr.2.1.13/347 (turpmāk - Iesniegums), kurā lūdz domei, 

pamatojoties uz  2002.gada 25.aprīļa likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 8.
1
 panta trešo daļu, sniegt rakstveida atļauju uzņēmuma līguma 

slēgšanā par informācijas piegādi uzņēmumam, kas nodarbojas ar lopu iepirkšanu un, 

saskaņojumu savienot Rucavas novada Bāriņtiesas locekles amatu ar saimnieciskās 

darbības veikšanu Juridisko pakalpojumu nozarē.  

Rucavas novada dome konstatē:  

Gunta Klievēna par Bāriņtiesas locekli ir ievēlēta no 2017.gada 2.janvāra 

(29.12.2016.domes sēdes lēmums (prot.Nr. 22; 4.). 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pants 

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 

iepriekš minētā 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 valsts vai pašvaldību 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 „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”  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. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, 

Rucavas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju G.Klievēnai 
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savienot valsts amatpersonas amatu ar saimnieciskās darbības veikšanu Juridisko 

pakalpojumu nozarē un slēgt uzņēmuma līgumu par informācijas piegādi 

uzņēmumam, kas nodarbojas ar lopu iepirkšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 2.pantā noteikto mērķi, uz iepriekšminētā likuma 8.¹panta piektās daļas 1.un 

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

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

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:  

1. Atļaut Guntai Klievēnai, personas kods [..], savienot Rucavas novada 

Bāriņtiesas locekļa amatu ar saimnieciskās darbības veikšanu juridisko 

pakalpojumu nozarē. 

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 

amatus, 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 

 

 

7. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Jānim Veitam 

 

 Rucavas novada dome saņēma Jāņa Veita 2017. gada 16. aprīļa iesniegumu, 

reģistrēts ar 2018/2.1.8/3/340 (turpmāk - Iesniegums), kurā lūdz domei sniegt 

rakstveida atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu 2002.gada 

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

6.panta, 7.panta piektās daļu, kā arī 8.
1 

panta pirmās daļas noteikumus, un tieši, sniegt 

atļauju un saskaņojumu Jānim Veitam savienot Rucavas novada domes priekšsēdētāja 

amatu ar Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja 

vietnieka amatu.  

 J. Veits Iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu 

nerada. 

Rucavas novada dome konstatē:  

J. Veits ar Rucavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu „1. Par vēlēšanu rezultātu 

apstiprināšanu”, ir apstiprināts par pašvaldības deputātu, ar Rucavas novada domes 

2017.gada 22.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 2.) ievēlēts par Rucavas novada domes 

priekšsēdētāju un ar Rucavas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumu 

(protokols Nr.4; 4.) deleģēts pārstāvēt Rucavas novada domi Grobiņas sadarbības 

teritoriju civilās aizsardzības komisijā. 
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Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk tekstā - Likums) 4. panta pirmās daļas 14. punktu pašvaldības domes 

priekšsēdētājs ir valsts amatpersona.  

Likuma 6. pants 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 valsts vai pašvaldību 

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. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, Rucavas 

novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4. punktu ir 

kompetenta sniegt atļauju J.Veitam savienot valsts amatpersonas amatu ar darbu citos 

amatos pašvaldībā.  

Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem 

ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: amatu, kuru viņi ieņem saskaņā 

ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; amatu arodbiedrībā, 

biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai 

reliģiskajā organizācijā; pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo 

darbu ;amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts 

ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; amatu 

kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas 

saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; citu amatu 

valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; eksperta (konsultanta) 

darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai 

tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.”  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

J.Veits. 

Ņemot vērā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot Rucavas novada domes 

priekšsēdētāja amata pienākumus kopsakarā ar iepriekš minētajiem amata 

pienākumiem, kā arī saņemot J.Veita apliecinājumu 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 
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savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas, tiešo pienākumu 

pildīšanai, līdz ar to, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz Likuma 7.panta 

piektās daļas 4. punktu, 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, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega 

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

1. Atļaut Jānim Veitam, personas kods [..], savienot Rucavas novada domes 

priekšsēdētāja amatu ar Rucavas novada pašvaldības pārstāvja amatu domi 

Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijā priekšsēdētāja 

vietnieka amatā. 

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 priekšsēdētāja, deputāta un Grobiņas sadarbības 

teritoriju civilās aizsardzības komisijā priekšsēdētāja vietnieka amata 

pildīšanu, 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 

 

No sēdes telpas iziet deputāte L.Jaunzeme. 

 

 

8. Par “Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko 

specifikāciju” grozījumu apstiprināšanu  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 16.1. 

apakšpunkts nosaka, ka lai veiktu autoceļa uzturēšanas darbus, nepieciešamas 

autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas. 

Papildus 2017.gada 5.septembra Ministru kabineta noteikumu  6.2. 

apakšpunkts nosaka, ka valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts ceļi” veicot 

uzturēšanas darbu pārbaudi, pārbauda autoceļa uzturēšanai nepieciešamo 

dokumentāciju. 

Lai veiktu plānotos autoceļu uzturēšanas darbus ar selektīvās virsmas 

apstrādes metodi, nepieciešams veikt grozījumus “Rucavas novada pašvaldības ceļu 
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ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikācijās” un iekļaut minēto metodi segumu 

uzturēšanas sadaļā. 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt grozījumus “Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehnisko specifikācijā”. 

 

Pielikumā: Grozījumi “Rucavas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehnisko specifikācijā” uz 3 lp. 

 

 

9. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas  

sastāva apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

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, 61.panta 1.daļu, kas nosaka, 

ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas 

pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var 

izveidot valdes, komisijas vai darba grupas,  Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 207.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina 

attiecīgās pašvaldības dome uz savu pilnvaru laiku, Rucavas novada domes 2009.gada 

30.novembra nolikuma „Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas 

nolikums” 2.1. punktu, personīgajiem iesniegumiem (pildot likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās Daiga Ķēdže), 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības administratīvo komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Ingrīda Klane; 

1.2. Ināra Reine; 

1.3. Gunta Klievēna; 

1.4. Daiga Ķēdže; 

1.5. Staņislava Skudiķe.  

2. Ar šo lēmumu zaudē pilnvaras  administratīvā komisija, kas tika apstiprināta 

ar Rucavas novada domes 2009.gada 3.novembra lēmumu “Par 

administratīvās komisijas izveidošanu”. 

 

10. Par slodzes maiņu Sociālā dienesta vadītājai 

(Ziņo Sociālās un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja G.Zeme ) 

 

 Izskata jautājumu par slodzes maiņu Sociālā dienesta vadītājai [..]. 

 Jautājums par slodzes maiņu sociālā dienesta vadītājai tika izskatīts 

19.04.2018.  (protokols Nr.3) Sociālās un medicīnas pastāvīgās komitejas sēdē, kurā 

tika pieņemts lēmums, mainīt sociālā dienesta vadītājai slodzi [..]. 
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 Jautājums par slodzes maiņu sociālā dienesta vadītājai tika skatīts 23.04.2018. 

(protokols Nr.8) Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē. Sēdē deputāti vienojās, atkārtoti 

skatīt šo jautājumu 26.04.2018. finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdē.   

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Amata vietai ”vadītāja” (Sociālais dienests) mainīt amata slodzi [..] un noteikt 

mēneša darba algas likmi [..]. 

2. Amata vietai “vecākais sociālais darbinieks “[..] 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajiem 

grozījumiem. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts uz 9 lp. 

 

11. Par atbalstu dokumentālās filmas “Piedzimt kopā ar Latviju” veidošanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

 Saņemts atkārtots iesniegums no Jāņa Lapsas piemiņas biedrības par atbalsta 

sniegšanu dokumentālās filmas “”Piedzimt kopā ar Latviju” veidošanai. Filmas 

pamatideja – stāsts par Latvijas simtgadniekiem, Latvijas valsts vienaudžiem. Par 

cilvēkiem, kuru dzīvē Liktenis rakstījis visu valsts vēsturi. Šo cilvēku stāsti ir 

dokumentāla laikmeta liecība, saglabājot nākamajām paaudzēm vēstījumu par savu 

Tēvzemi, valsts pirmsākumiem un lepnumu par Latviju, tādējādi stiprinot kopējās 

atmiņas pamatu un tautas dzīves dziņas mantojuma saglabāšanu. 

 Viena no 13 dokumentālās filmas “Piedzimt kopā ar Latviju” varoņiem ir 

Rucavas novada cilvēks, 100gadniece – Marģieta Stikāne, filmas pirmizrādi Marģieta 

vēros no citas dimensijas. Šobrīd jau sākti filmas montāžas un ieskaņošanas darbi.  

Filmas radošā grupa lūdz rast iespēju atbalstīt filmas noslēdzošo darbu 500 euro 

apmērā. Minētie līdzekļi tiks izlietoti filmas montāžai un ieskaņošanai, kā arī Latvijas 

Valsts arhīva dokumentu kopiju iegādei. 

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

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

ATTURAS – 1 (Daiga Ķēdže), NOLEMJ:  

Piešķirt dotāciju Jāņa Lapsas piemiņas biedrības dokumentālās filmas ”Piedzimt kopā 

ar Latviju” veidošanai euro 150,00 apmērā no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte L.Jaunzeme. 

 

12. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 

pamatbudžetā. 

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

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

var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, 
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Rucavas novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēde 

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:  

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.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds”. 

5. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos 

Nr.2/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

6. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā:  

1. Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/B „„Grozījumi 

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

„Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu”” uz 1 lp. 

2. Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta  grozījumi uz  1 lp. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E. Bertrams informē, ka  vienotu publisko personu un iestāžu 

sarakstā iekļautas ziņas par 18 pašvaldības iestādēm, kā arī sniedz informāciju par 

pašvaldības iestāžu darbu u.c. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz aktuālu informāciju par pašvaldības 

darbu, kā arī uzsver nepieciešamību strādāt pie jautājumiem par ceļu sakārtošanu u.c. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.15 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                     Jānis Veits 

                         07.05.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

07.05.2018. 

  


