
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 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2018. gada 25.janvārī        Nr.1 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis,  

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

Nepiedalās: deputāti Antra Ate, Romārs Timbra (slimības dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, finanšu analītiķe Ināra Reine, nekustamā īpašuma tiesiskās 

reģistrācijas soeciāliste Ilze Feodosova, kultūras pasākumu organizatore Sandra 

Aigare, jurists Gints Šķubers, tūrisma organizatore Natālija Grauduže 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, jurists G.Šķubers) 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Plieņi" 

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Priede 96/155”,  

“Priede 96/158 

1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.5"-2 

1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Ječi 2/14/2”,  

„Ječi 2/14/3” 

1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Lāču Puļķi”, „Vecvagari” 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 

1.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

1.10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam  

1.12. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā  

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

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

2.1. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 14 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

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

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

Dunikas pagastā 

2.4. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.6”- 2 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.5. Par dzīvokļa Nr.3 mājā “Ozoli”, Rucavas pagastā izīrēšanu (Izslēgts no sēdes 

darba kārtības) 

2.6. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

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

Dunikas pagastā 

2.8. Par Rucavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma 

apstiprināšanu 

2.9. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme, kultūras pasākumu vadītāja S.Aigare, 

tūrisma organizatore N.Grauduže) 

3.1. Par Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plāns pieciem gadiem 

(informatīvs) 

3.2. Par Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikuma apstiprināšanu 

3.3. Par nolikuma „Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu 

3.4. Par  fotokonkursa "Simtgades pēdas Rucavas novadā" nolikuma apstiprināšanu 

3.5. Par pasākumu plānu 2018.gadam (informatīvs) 
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4. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

4.1. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par pabalstiem 

Rucavas novadā” precizēšanu 

 

5. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

E.Bertrams, jurists G.Šķubers) 

5.1. Par 2018. gada dotācijas apmēru SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas 

birojs” 

5.2. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā 

un speciālajā budžetā 

5.3. Par parādu norakstīšanu Rucavas novadā mirušai personām 

5.4. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

5.5. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

5.6. Liepājas rajona sporta skolas iesnieguma izskatīšana 

5.7. SIA “Priekules slimnīcas” iesnieguma izskatīšana. 

5.8. Asenizācijas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšana 

5.9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” pārdošanu izsolē 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

 

Sakarā ar to, ka 22.janvārī saņemts iesnieguma par dzīvokļa Nr.3 mājā “Ozoli”, 

Rucavas pagastā izīrēšanu atsaukums, priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu 

izslēgt no darba kārtības jautājumu “2.5. Par dzīvokļa Nr.3 mājā “Ozoli”, Rucavas 

pagastā izīrēšanu”. 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2018.gada 25.janvāra darba kārtību, izslēdzot no darba kārtības  

2.5. Par dzīvokļa Nr.3 mājā “Ozoli”, Rucavas pagastā izīrēšanu 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, jurists G.Šķubers) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Plieņi" 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (28.12.2017.Nr.2.1.8/1850), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam „Plieņi” kad.Nr.64520100090, kā politiski 

represētai personai. Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas 

apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32.punktu un personīgo iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās 

personas apliecība  

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt [..] nekustamā īpašuma [..], nodokli par 50% 2018.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem 

„Priede 96/155”, “Priede 96/158 

 (Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.01.2018.Nr.2.1.13/215), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem „Priede 96/155”, “Priede 96/158”  kā 

politiski represētai personai. Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās 

personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32.un 33.punktu un personīgo iesniegumu  

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt [..] nekustamā īpašuma „Priede 96/155” , “Priede 96/158”   zemes 

nodokli par 50% 2018.gadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.5"-2 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (08.01.2018.Nr.2.1.13/103), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam „Māja Nr.5”-2 kad.Nr.64849000058, kā 

politiski represētai personai. Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās 

personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32.punktu un personīgo iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās 

personas apliecība  

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt [..] nekustamā īpašuma „Māja Nr.5”-2,  kad.Nr.64849000058, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 50% 2018.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem 

„Ječi 2/14/2”, „Ječi 2/14/3” 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

Izskata [..] iesniegumu (21.12.2017. Nr.2.1.8/1796), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem Ječi 2/14/2; 2/14/3” kā politiski represētai 

personai. Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" 

normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

5.pantu un personīgo iesniegumu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt [..] nekustamā īpašuma „Ječi 2/14/2” kad.Nr.64520050074 un “Ječi 

2/14/3” kad.Nr.64520050078 zemes nodokli par 50%, 2018.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem 

 „Lāču Puļķi”, „Vecvagari” 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (05.01.2018.Nr.2.1.13/73), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem „Lāču Pulķi” kad.Nr.64520060046, 

„Vecvagari” kad.Nr.64520110008, kā politiski represētai personai. Klāt pievienota 

politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32;33.punktu un personīgo iesniegumu  

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. samazināt [..], nekustamo īpašumu „Lāču Puļķi” kad.Nr.64520060046 un 

„Vecvagari” kad.Nr.64520110008, Dunikas pagastā, Rucavs novadā, nodokli 

par 50%, 2018.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (10.01.2018.Nr.2.1.13/178), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0280ha platībā, kas atrodas 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] 0,0280ha platībā no zemes gabala 

“Purenītes” kadastra apzīmējums 64840080601, Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, ar 01.02.2018. 

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

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

ielā 4. 
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1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (10.01.2018.Nr.2.1.13/205), kurā lūgts iznomāt zemes 

gabalu 0,06ha platībā “Ječi 5/26” paplašināšanai, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 

"Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (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 5/26A”, no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 6452 0050917,  0,06 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.februāra līdz 

2028.gada 31.janvārim.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.8. Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, jurists G.Šķubers)  

 

Rucavas novada dome ir saņēmusi no SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, 

turpmāk tekstā Iesniedzējs, 2017.gada 13.oktobra vēstuli Nr.1598/ZN (reģistrēts 

Rucavas novada domē Nr.2.1.5/1/619 ar piedāvājumu nodot lietošanā zemes vienības 

daļu “Rucavas muitas punkts”, kadastra numuru 64840160156 teritorijā uz kura 

atrodas Iesniedzējam piederoša bāzes stacija un antenas balsts. Jautājumu izskata 

atkārtoti. 

Zemes vienība uz kuras atrodas minētā bāzes stacija un antenas balsts ir 0,03 

ha platībā un tai ir piešķirts kadastra numurs 64840160105. 

Uzsākot dialogu ar Iesniedzēju, Iesniedzējs izteica priekšlikumu nodot 

iepriekš minēto zemes gabalu Iesniedzējam lietošanā uz apbūves tiesību līguma 

pamata. 

Saskaņā ar Iesniedzēja sniegto informāciju Iesniedzēja bāzes stacija ar antenu 

balstu uz zemes vienības ar kadastra numuru 64840160105 nodota ekspluatācijā 

1998.gada 28.maijā, kods 97000126484.  

 Zemes vienība nav iznomāta vai citādi nodota lietošanā citām personām. 

  Zemes vienība nav reģistrēta zemesgrāmatā. 

 Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu iznomājamā zemes vienība 

atrodas lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorijā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojumu Nr.473 

„Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rucavas  novada pašvaldības īpašumā” tika 
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sastādīts Akts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rucavas novada pašvaldības 

īpašumā”. Ar minēto aktu Rucavas novada dome pārņēma savā īpašumā nekustamo 

īpašumu “Rucavas muitas punkts” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 016 0143) 

un “Muita” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 016 0168). 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 5.panta pirmā daļa noteic, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot 

privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. 

Saskaņā ar Civillikuma 1129.
1
pantu apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta lietu 

tiesība (spēkā no brīža, kad apbūves tiesība ierakstīta zemesgrāmatā) tiesība lietot 

apbūvei nodoto zemesgabalu un celt uz tā nedzīvojamo ēku vai inženierbūvi kā 

īpašniekam. 

Saskaņā ar Civillikuma 1129.
2 

pantu noteikts, ka zemesgabals, uz ko attiecas 

apbūves tiesība apbūves tiesības termiņš, nedrīkst būt mazāks nekā 10 gadi, šis pats 

termiņš ir attiecināms arī uz maksu par apbūves tiesību piešķiršanu. 

2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumu par 

publiskas personas zemes nomu” 7.2.punkts nosaka, ka apbūvēta zemes gabala nomas 

maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, savukārt 7.
1 

punkts nosaka, 

ka nomniekam papildus ir jāmaksā arī likumos noteiktie nodokļi, dotajā gadījumā 

nekustamā īpašuma nodoklis. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā. Ja nav 

norunāts citādi, tad maksai par apbūves tiesību attiecīgi piemērojami noteikumi par 

nomas līgumu. 

Minēto noteikumu 7.
2 

punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas 

minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu 

aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

 Tādējādi Iesniedzējam publisko elektronisko sakaru tīklu darbības 

nodrošināšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai nepieciešams noslēgt 

līgumu par apbūves tiesībām. Ņemot vērā, ka Iesniedzējs veiks publisko elektronisko 

sakaru tīklu darbības nodrošināšanu, kas izriet no Elektronisko sakaru likuma 

19.panta pirmās daļas 18.apakšpunkta, plānotā darbība ir nepieciešama un atbalstāma, 

lietderīgi un saprātīgi ir noteikt maksu par lietošanā nodoto teritoriju minimālā 

apmērā, piemērojot Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” nosacījumus. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu,  21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) apakšpunktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1129.
1
 -1129.

9
 pantiem, Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 7
1
., 7.

2
punktu, 7.2.apakšpunktu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Piešķirt apbūves tiesību SIA „Latvijas Mobilais Telefons” uz desmit (10) 

gadiem bāzes stacijas un antenas balsta uzturēšanai uz Rucavas novada 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840160105, 

“Bāzes stacija “Rucava””, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, daļu 0,03 ha 

platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu; vairāk vai mazāk cik izrādīsies veicot 

uzmērīšanu).  

2. Noslēgt līgumu par lēmuma 1.punktā piešķirto apbūves tiesību bez tiesībām 

atpirkt zemesgabala daļu un noteikt maksu par apbūves tiesību lietošanu 1,5 % 

no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā. Ja aprēķinot nomas maksu tās 
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vērtība ir mazāk par EUR 28,00, nomas maksa ir noteikta 28 euro gadā, 

papildus maksājot likumos noteiktos nodokļus. 

3. Uzdot juristam sagatavot līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

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

40103606098, Liepājas biroja, iesniegumu (28.12.2017.Nr.2.1.5/3/437), kurā lūgts 

saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..] sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma [..] atdalīt zemes 

gabalu 0,4250ha platībā.  

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

2,9750 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), [..] 

zemes platība būs 0,4250 ha (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas). 

2017.gada 28.septembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.15;1.17.)  Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes 

ierīcības likuma" prasībām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma" prasībām, būvnormatīviem un 

citiem normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, datu bāzes uzturētāju (SIA 

„IT Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu; 

14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma" 19.pantu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienībai ar [..] sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (15.01.2018.Nr.2.1.13/223), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..]. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

[..] piešķirt jaunus nosaukumus [..],  noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

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

iesniegumu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut [..] sadalīt nekustamo īpašumu [..]; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..]; 

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

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

0101. 

5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 0,5 ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..]; 

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

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

0101. 

8. Zemes vienībām ar nosaukumu [..] un kadastra apzīmējumiem [..], noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

9. Zemes vienībām ar nosaukumu [..] un kadastra apzīmējumiem [..] noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma [..] zemes robežu plāns uz 1 lp. 

 

 

1.11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz 30.11.2009.MK noteikumiem 

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

piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas novadam ir piešķirti 4000 

zivju āķi, likumu Par pašvaldībām 21.pantu, Rucavas novada domes 14.12.2017 

ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr.19; 16.) par papildus pieteikšanās 

izsludināšanu uz pāri palikušajiem zivju āķiem un personīgo iesniegumu 

Nr.2.1.13/48, saņemtu Rucavas novada domē 2018. gada 5. janvārī, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (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 [..] 100 gab. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.12. 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 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. panta 6. 

punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali,  

29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (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:  

1.1. [..], 1 gab; 

1.2. [..], 1 gab; 

1.3. [..], 1 gab; 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.8”- 14 īres līguma pagarināšanu Rucavas 

novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

09.01.2018.Nr.2.1.13/119), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Māja Nr.8” – 14, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

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

iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (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 [..] uz laika posmu līdz 

31.01.2019.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Mētras”- 16  Dunikas pagastā 

pagarināšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(02.01.2018.Nr.2.1.13/13), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

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

[..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, 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, 

Jurista G.Šķubera atzinums – parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem būtu 

piedzenams, iesniedzot tiesā maza apmēra prasību. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (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 [..] uz laika posmu no 

01.01.2018. līdz 31.03.2018. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

3. 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 

(11.01.2018.Nr.2.1.13/212), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

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

[..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, 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 – 7 (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 [..] uz laika posmu no 

01.01.2018. līdz 31.03.2018. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.4. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.6”- 2 īres līguma pagarināšanu  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

15.01.2018.Nr.2.1.13/225), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Māja Nr.6” – 2, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

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

iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (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 [..] uz laika posmu līdz 

30.04.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.5. Par dzīvokļa Nr.3 mājā “Ozoli”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

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

 

Izslēgts no sēdes darba kārtības. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte I.Šusta. 

 

 

2.6. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

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

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts  [..] iesniegums 

(17.01.2018.Nr.2.1.13/231), kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no dzīvokļu 

rindas Rucavas pagastā. 

 [..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, 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 – 6 (Andis Bārdulis, Līga 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu [..] ar 01.02.2018. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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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 

18.01.2018.Nr.2.1.13/233), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

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

[..] 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, 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 – 6 (Andis Bārdulis, Līga 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

30.04.2018.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.8. Par Rucavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma 

apstiprināšanu 

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

jurists G.Šķubers) 

 

Izskata Rucavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma 

projektu. 

Ar 26.10.2017. domes lēmumu izveidota Rucavas novada sadarbības grupa 

bērnu tiesību aizsardzības jomā, kuras sastāvā ir pašvaldības policijas priekšnieks, 

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem, izglītības speciāliste un bāriņtiesas 

priekšsēdētāja. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu   41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 

12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību 

aizsardzībā” 4., 13., 14. un 18.punktu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu. 

 

Pielikumā: Rucavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums uz 

3 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte I.Šusta. 
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2.9. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas 

sastāvu 

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

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] e-pasts (21.12.2017. 

reģ.Nr.2.1.5/1/707), kurā lūgts apstiprināt Tautsaimniecības, teritorijas 

apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvā. 

Saskaņā Rucavas novada pašvaldības nolikumu, atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveido tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisiju. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 21.panta 24.punktu, dome 

ievēlē pašvaldības pārstāvjus pašvaldības komisijās, un ņemot vērā personīgo 

iesniegumu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Ievēlēt Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvā 

[..]. 

 

 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme, kultūras pasākumu vadītāja S.Aigare, 

tūrisma organizatore N.Grauduže) 

 

3.1. Par Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plāns pieciem gadiem 

(informatīvs) 

(Ziņo kultūras pasākumu vadītāja S.Aigare) 

 

Kultūras pasākumu vadītāja S.Aigare informē par izstrādāto Rucavas 

kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plānu pieciem gadiem projektu.  

18.01.2018. par izstrādāto plāna projektu S.Aigare ziņoja Kultūras, izglītības 

un sporta komisijas sēdē un  Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Pielikumā: Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plāna pieciem gadiem 

projekts uz 12 lpp. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte I.Šusta. 

 

3.2. Par Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikuma projektu. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.01.2018.prot.Nr.1) 

atzinumu, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 50.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72., 73. un 76.pantu un Rucavas novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums” III. nodaļu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Andis Bārdulis, Līga 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušus 2009.gada 13.augusta Rucavas novada domes 

Izglītības komitejas nolikumu un 2009.gada 13.augusta Kultūras un sporta 

komitejas nolikumu. 

 

Pielikumā: Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums uz 2 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte I.Šusta. 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 

3.3. Par nolikuma „Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumiem” 

apstiprināšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme, tūrisma organizatore N.Grauduže) 

 

Izskata nolikuma „Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumiem” projektu. 

N.Grauduže informē, ka apstiprināts nolikums būs jānosūta Kultūras ministrijai 

informatīvos nolūkos.  

18.01.2018 nolikums „Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumiem” 

izskatīts un papildināts. Kultūras, izglītības un sporta komisijas sēdē. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.01.2018.prot.Nr.1) 

atzinumu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un 41.panta pirmās daļas 2.punktu Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu 

Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 

8.punktu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nolikumu „Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”. 

 

Pielikumā:  

Nolikuma „Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumiem” projekts uz 9 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

 

3.4. Par  fotokonkursa "Simtgades pēdas Rucavas novadā" nolikuma 

apstiprināšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme, tūrisma organizatore N.Grauduže) 

 

Lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus un viesus Rucavas novada iepazīšanā un 

nozīmīgu notikumu, vietu un tradīciju iemūžināšanā ir plānots organizēt 

fotokonkursu, kura noslēgums paredzēts 2018. gada novembrī. Fotokonkursa mērķis 

ir iegūt labas kvalitātes fotouzņēmumus novada prezentācijas priekšmetu 

izgatavošanai, ievietošanai mājas lapā, novada tūrisma un citos informatīvajos 

bukletos, rakstos. 
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Fotokonkursa apbalvojumiem pieaugušo izglītības budžeta projektā ieplānota 

naudas summa 200 euro apmērā, sadalot minēto summu pirmo trīs vietu ieguvējiem 

un simpātiju balvas piešķiršanai saskaņā ar nolikuma noteikumiem.  

Vadoties pēc 2017. gada pieredzes, konkurss ir bijis lielisks veids kvalitatīvu 

fotogrāfiju iegūšanai. Konkursā piedalījās arī novada iedzīvotāji. Cerot uz vēl 

aktīvāku vietējo dalībnieku piedalīšanos, konkurss vērtējams pozitīvi. Veidojot labāko 

darbu izstādi, novada iedzīvotājiem bija iespēja apskatīt skaisto novadu fotoattēlos 

Rucavā un no 2018. gada janvāra izstāde apskatāma arī Dunikas Tautas namā. 

Lai noteiktu konkursa norisi un prasības pretendentiem, nepieciešams 

apstiprināt fotokonkursa nolikumu. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (18.01.2018.prot.Nr.1) 

atzinumu, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72., 73. 

un 76.pantu  

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības fotokonkursa "Simtgades pēdas Rucavas 

novadā" nolikumu. 

 

Pielikumā:  

Rucavas novada pašvaldības fotokonkursa "Simtgades pēdas Rucavas novadā" 

nolikuma projekts uz 4 lpp. 

 

 

3.5. Par pasākumu plānu 2018.gadam (informatīvs) 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

L.Jaunzeme informē par apkopoto Rucavas novada pašvaldības iestāžu 

pasākumu plānu 2018.gadam.  

18.01.2018. par izstrādāto plāna projektu L.Jaunzeme ziņoja Kultūras, 

izglītības un sporta komisijas sēdē un  Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Pielikumā: pašvaldības iestāžu pasākumu plāns 2018.gadam uz 12 lp. 

 

 

 

4. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

4.1. Par Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2017 “Par 

pabalstiem Rucavas novadā” precizēšanu  

 (Ziņo Sociālo un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme ) 

 

Atkārtoti izskata saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas 

novadā”.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtējusi Rucavas 

novada domes 2017.gada 28.decembra saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Par 
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pabalstiem Rucavas novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi) un izteikusi šādus 

iebildumus:  

1. norāde, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti 

(izdošanas tiesiskais pamatojums), noformējama atbilstoši Ministru 

kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi” 181.-183.punktiem, un tajā tiek 

norādītas konkrētas likuma vai Ministru kabineta noteikumu vienības 

(pants, daļa, punkts), kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus 

saistošos noteikumus. No saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma svītrot 

norādi uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 29.punktu; 

2. precizēt saistošo noteikumu 2.punktu, jo saistošo noteikumu 6.5.-6.9. un 

6.11.-6.13.apakšpunktā noteiktie pabalsti neattiecas uz personām, kurām ir 

nepietiekošs pamatvajadzību nodrošinājums; 

3. atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 46.punktam, ja bērns ievietots audžuģimenē 

uz laiku, kas īsāks par mēnesi, pašvaldība, kura noslēgusi ar audžuģimeni 

līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, iekārto lietu par pabalsta 

izmaksāšanu bērna uzturam, par pabalsta izmaksāšanu apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei un par atlīdzības izmaksāšanu audžuģimenei. Ņemot 

vērā minēto, pašvaldība nav tiesīga neizmaksāt pabalstu apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei, ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par 

vienu mēnesi. Svītrot saistošo noteikumu 23.2.apakšpunkta otro teikumu.  

Ņemot vērā augstāk minēto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz 

precizēt saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Ņemot vērā Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas (25.01.2018. 

protokols Nr.1) ieteikumu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 

trešo daļu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Precizēt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 28. decembra saistošos 

noteikumus Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā”. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai atzinuma sniegšanai. 

 

Pielikumā: Precizēti Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 28. decembra saistošie 

noteikumi Nr.3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā” uz 9 lp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Rucavas novada domes 2018.gada 25.janvāra sēde 

5. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, 

jurists G.Šķubers) 

 

5.1. Par 2018. gada dotācijas apmēru SIA “Liepājas reģiona tūrisma 

informācijas birojs” 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata jautājumu par dotācijas apmēru SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas 

birojam” 2018. gadam.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 11.01.2018.,protokols Nr.1) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt dotāciju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģiona tūrisma 

informācijas birojs” 2018. gadam 3000 euro. 

 

 

 5.2. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā un speciālajā budžetā 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

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 ( 22.01.2018.,protokols Nr.4) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (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.4 “Centrālā administrācija”. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.7„Valsts un pašvaldību 

vienotais klientu apkalpošanas centrs”. 

3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.11 “Pašvaldības policija”. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.14 ”Zemes lietu speciāliste”. 

5.  Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr19„Attīstības nodaļa”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.21 „Komunālā saimniecība 

Rucavā”. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.26 „Rucavas bibliotēka”. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.35 “PII „Zvaniņš””. 

9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.36 “Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

10. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr37 „Rucavas pamatskola” 

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr. 421 “Bērnu un jauniešu 

dienas centrs „Purenītes””. 

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.45 „Sociālais dienests” 

13. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.47 ”Rucavas novada 

pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi”. 

14. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos 
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noteikumos Nr.1/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

budžetu””. 

15. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

ir brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

 

5.3. Par parādu norakstīšanu Rucavas novadā mirušai personām 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Rucavas novada pašvaldībā konstatēts, ka [..] ir izveidojies īres maksas parāds 

par dzīvokli [..]. 

Saskaņā ar 2009. gada 15. decembra MK noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru 

piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris 

vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes 

bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotājiem uzkrājumiem 

vai iekļaujot izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekam vai ja šie uzkrājumi nav 

izveidoti. 

Ņemot vērā, ka minētā persona [..] ir miris un normatīvos aktos noteiktajā 

termiņā parāds nav atgūts, parāds ir izslēdzams no Rucavas novada grāmatvedības 

bilances.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.01.2018.,protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izslēgt [..] īres parādu [..] apmērā no Rucavas novada domes bilances 

uzskaites. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

 

 

 5.4. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

( ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Izskata PII “Zvaniņš” vadītājas L.Jaunzemes iesniegumu (reģistrēts Rucavas 

novada domes kancelejā 10.11.2017.,Nr.2.1.8/1506 ) ar lūgumu atzīt par bezcerīgiem 

un dzēst neatgūstamos parādus, sakarā ar noilgumu ( vecāki par 10 gadiem ), kas 

radušies izglītojamiem par ēdināšanu, apmeklējot PII “Zvaniņš” par kopējo summu 

293.59 euro. 

Izglītojamo vecāku saraksts : 

[..] 

Jurista G.Škubera atzinums : 

Izskatot PII “Zvaniņš” vadītājas Līgas Jaunzemes 10.11.2017. iesniegumu 

Nr.2.1.8/1506, ar lūgumu norakstīt parādus par ēdināšanu, kas vecāki par 10 gadiem 

par kopējo summu 293,59 euro, ko nav iespējams piedzīt, konstatējams, ka : 

iesniegumā minēti 9 parādnieki un parādu kopēja summa ir 293,59 EUR, bet 

nav iespējams noskaidrot katras summas izcelsmes apstākļus, nav noskaidrojams 
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parāda rašanās datums, tikai to, ka parādi ir vecāki par 2005. gadu, tāpat nav zināms, 

kādi ir veiktie pasākumi parādu atgūšanai. 

Saskaņā ar PII “Zvaniņš” vadītājas Līgas Jaunzemes sniegto informāciju 

līgumi par ēdināšanu slēgti tikai no 2014. gada. Parādu rašanās periods ir ilgāks par 

365 dienām. 

Saskaņā ar Civillikuma 1895.pantu visas saistību tiesības, kuras nav noteikti 

izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, 

izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā. 

2009. gada 15 .decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486   „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka parādus, 

kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos, 

ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti. 

Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā termiņā parāds nav atgūts, parāds 

ir atzīstams par bezcerīgu, pamatojoties uz Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību 

noilgumu un parāda piedziņas neiespējamību, parāds ir izslēdzams no Rucavas 

novada domes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem 

uzkrājumiem un norakstāms zembilancē. 

Saskaņā ar 2012. gada 20. maijā apstiprināto “Rucavas novada domes un tās 

padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites aprakstu” 225.punktu debitoru 

parādus no zembilances noraksta ar Rucavas novada domes lēmumu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.01.2018.,protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Rucavas novada domes bilances vērtības: 

1.1. [..] 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

 

 

5.5. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

( ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Izskata Rucavas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājas 

L.Jaunzemes iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 

10.11.2017.,Nr.2.1.8/1507), kurā lūgts atzīt par bezcerīgiem un dzēst neatgūstamos 

parādus, sakarā ar noilgumu, pamatojoties uz to, ka ēdināšanas līgumi tika slēgti tikai 

no 2014.gada. Minētās personas nav slēgušas ar iestādi savstarpēju vienošanos, 

līgumu par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu Rucavas pirmsskolas izglītības iestādē 

„Zvaniņš”. Minētajām personām parādi ir par laika posmu no 2010. gada. 

Izglītojamo vecāku saraksts: 

[..] 

Jurista G.Škubera atzinums : 

Izskatot PII “Zvaniņš” vadītājas Līgas Jaunzemes 10.11.2017. iesniegumu 

Nr.2.1.8/1507, ar lūgumu norakstīt parādus par ēdināšanu, kas radušies laika periodā 

no 2007.gada līdz 2014.gadam, par kopējo summu 1346,36 euro, ko nav iespējams 

piedzīt, konstatējams, ka : 

iesniegumā minēti 8 parādnieki un parādu kopējā summa ir 1346,36 EUR, bet nav 

noskaidrojams katras summas izcelsmes apstākļus, nav noskaidrojams parāda rašanās 
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datums,  tāpat nav zināms, kādi ir veiktie pasākumi parādu atgūšanai (sagatavotas un 

izsūtītas atgādinājuma vēstules, izsūtīti epasti vai veikti telefona zvani parādniekiem). 

 Saskaņā ar PII “Zvaniņš” vadītājas Līgas Jaunzemes sniegto informāciju 

līgumi par ēdināšanu slēgti tikai no 2014.gada. Parādu rašanās periods ir ilgāks par 

365 dienām. 

Ņemot vērā minēto atzīstams, ka debitori atzīstami par bezcerīgiem, jo: 

1) debitoru prasījumus nav iespējams atgūt Civilprocesa likuma 93.panta 

neizpildāmības dēļ, t.i., debitori neatbilst prasībām dokumentu trūkuma 

dēļ, jo no 2007.gadā līdz 2014.gadam netika noslēgti līgumi par ēdināšanu 

pakalpojumiem; 

2) varbūtējas izmaksas, kas varētu rasties saistībā ar minētajiem parādiem ir 

šādas:  saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu, 39.pantu un 2009.gada 

1.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.983 „Ar lietas izskatīšanu 

saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība” 13.punktu, izmaksas parāda 

piedziņai prasības tiesvedībā par katru debitoru pārsniedz parāda summu 

un ir 75.84 euro (valsts nodeva – 71.14 euro, ar lietas izskatīšanu saistīti 

izdevumi – 4.70 euro), kas ir būtiski lielāki nekā parāds un uzsākt 

piedziņas procesu nav ekonomiski izdevīgi. 

2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486   „Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka parādus, 

kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda 

piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no 

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos, 

ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti. 

Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā kārtībā parādus nav iespējas atgūt 

dokumentu trūkumu dēļ (līgumi par ēdināšanas pakalpojumu), parāds ir izslēdzams no 

Rucavas novada domes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem 

izveidotajiem uzkrājumiem un norakstāms zembilancē. 

Saskaņā ar 2012.gada 20.maijā apstiprināto “Rucavas novada domes un tās 

padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites aprakstu” 225.punktu debitoru 

parādus no zembilances noraksta ar Rucavas novada domes lēmumu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.01.2018.,protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ:  

1. Izslēgt no Rucavas novada domes bilances vērtības: 

[..] 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

 

 

5.6. Liepājas rajona sporta skolas iesnieguma izskatīšana 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata Liepājas rajona Sporta skolas 2017. gada 13.decembra iesniegumu  

(reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 13,12,2017.,Nr.2,1,8/1727) ar lūgumu 

atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona 

Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas 

atalgojumam 2018. gadā 927 euro apmērā. 
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Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 22.01.2018.,protokols Nr.4) ieteikumu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6.punktu, 

21. panta pirmās daļas 27. punktu 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt finansējumu 2018. gadā Liepājas rajona Sporta skolai administratīvajiem 

izdevumiem un administrācijas atalgojumam 927 euro apmērā. 

 

5.7. SIA “Priekules slimnīcas” iesnieguma izskatīšana. 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs  J.Veits ) 

 

Izskata SIA “Priekules slimnīca” 16.01.2018. iesniegumu (reģistrēts Rucavas 

novada domes kancelejā 17.01.2018.,2.1.8/1/22), kurā izteikta pateicība domei par 

finansiālu atbalstu Priekules slimnīcai, piešķirot no 2015.gada līdz 2017.gadam 

finansējumu 6000 euro apmērā pamatkapitāla palielināšanai, kā arī lūgts, plānojot 

2018.gada budžetu, atkārtoti izskatīt jautājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu SIA 

“Priekules slimnīca” pamatkapitāla palielināšanai – atlikusī summa 4787 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (22.01.2018.,protokols Nr.4) ieteikumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 196.-198.pantiem, „Par valsts 

un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 62 un 63.pantu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt līdzekļus 2400 euro apmērā pamatkapitāla palielināšanai SIA „Priekules 

slimnīca” atbilstoši piederošajām kapitāldaļām. 

 

5.8. Asenizācijas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšana 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Atbilstoši 2011.gada 3. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.333 „Kārtība, kādā 

plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu 

sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojuma apstiprināšanas kārtība” tiek izskatīts jautājums par 

asenizācijas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu, iekļaujot šo pakalpojumu 

Rucavas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu klāstā. Veikts asenizācijas 

pakalpojuma izcenojuma aprēķins (pielikumā). 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (22.01.2018. protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt asenizācijas pakalpojuma izcenojumu: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (euro) bez 

PVN 

1.1. Asenizācijas pakalpojums  

(traktors + 5m
3 

muca ) par vienu 

stundu 

1 muca 30,00 

1.2. Par katru nākamo stundu Euro/stunda 5,27 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 
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5.9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” pārdošanu izsolē 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, jurists G.Šķubers) 

 

  Ar Rucavas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Vējdzirnavas” novērtēšanu” (protokols Nr.18; 4.10) pašvaldības 

nekustamais īpašums “Vējdzirnavas” tika nolemts nodot atsavināšanai par nosacīto 

cenu EUR 730,00 un sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1), Finanšu pastāvīgās komitejas (22.01.2018.,protokols Nr.4) 

ieteikumu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 

6.punktu,  9.panta otro daļu, 10.pantu  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu,  

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

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

– 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ:  

1. apstiprināt “Pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas”” izsoles 

noteikumus; 

2. uzdot domes sekretārei ievietot sludinājuma tekstu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis”, portālā www.ss.com un pašvaldības mājas lapā 

www.rucava.lv. 

 

Pielikumā:  

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas”” izsoles noteikumi uz 12 lp. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E. Bertrams sniedz informāciju par pašvaldības 

administrācijas, komunālās daļas, Attīstības nodaļas, Tūrisma informācijas centra 

paveikto un citām aktualitātēm. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J. Veits sniedz informāciju par dalību akcionāru sapulcē 

SIA “Priekules slimnīca”, par pārrunām sakarā ar autoceļa “Grobiņa - Rucava” 

rekonstruēšanas iespējām, par kapu digitalizāciju valstī un citu aktuālu informāciju. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.30 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         01.02.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

01.02.2018. 

http://www.rucava.lv/

