
 
 

     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 

2019. gada 24. janvārī                                                        Nr.1 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.30 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra. 

 

Nepiedalās:  

Deputāte Gundega Zeme (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

Šķubers, finanšu analītiķe Ināra Reine, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, kultūras pasākumu vadītāja Sandra Aigare. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.2.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.3.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.4.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.5.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

1.6.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

1.7.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

1.8.Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

1.9.Par zemes gabala [..] atsavināšanas ierosinājumu 

1.10.Par īpašuma [..] nosaukuma un adreses maiņu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

deputāts A.Bārdulis)  

 

3.1. Par pašvaldības kustamās mantas autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas Nr.T2960LA 

pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu 

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

pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu 

3.3. Par 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 9/2010 ,,Par Rucavas novada 

pašvaldības nodevām” grozīšanu 

3.4. Par 2018. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas izvietošanu 

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

3.5. Par valsts mērķdotācijas pedagogu algām sadalījumu 2019. gada janvārim – augustam 

3.6. Lienas Trumpikas iesnieguma izskatīšana par pusdienu un launaga  maksas 

paaugstināšanu Rucavas novada izglītības iestādēs 

3.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

3.8. Par grozījumiem noteikumos “Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada 

pašvaldībā” 

 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu no 2019. gada 24. janvāra  sēdes darba 

kārtības izslēgt jautājumu 3.6. “Lienas Trumpikas iesnieguma izskatīšana par pusdienu un 

launaga  maksas paaugstināšanu Rucavas novada izglītības iestādēs” un papildināt darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 
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4. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

5. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

6. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas apstiprināšanu 

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

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

No 2019. gada 24. janvāra sēdes darba kārtības izslēgt jautājumu 3.6. “Lienas 

Trumpikas iesnieguma izskatīšana par pusdienu un launaga  maksas paaugstināšanu Rucavas 

novada izglītības iestādēs” un papildināt darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

4. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

5. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

6. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas apstiprināšanu 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (03.01.2019.Nr.2.1.13/7), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  0,06ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.02.2019. 

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

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

 

1.2. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (03.01.2019.Nr.2.1.13/8), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 0,12 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

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

139.punktu un personīgo iesniegumu,  

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 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 2019.gada 1.februāra līdz 2029.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.  
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1.3. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (28.12.2018.Nr.2.1.13/1807), kurā lūgts atļaut sadalīt 

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

vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..], Rucavas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu [..], 

noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 

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

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

iesniegumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

2.  atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..], platība 3,3 ha (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un [..], platība 16,1 ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] piešķirt jaunu 

nosaukumu [..]; 

4.  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] un [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - 

individuālo dzīvojamo māju apbūve - NĪLM kods 0601. 

6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

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

 

1.4. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (07.01.2019.Nr.2.1.13/98), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu [..]. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar 

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

lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 

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

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

iesniegumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 
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2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 12,0 ha (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..];[..] un [..] noteikt zemes lietošanas 

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

0101. 

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

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

 

1.5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (03.01.2019.Nr.2.1.13/71), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamo īpašumu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2019.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (07.01.2019.Nr.2.1.13/111), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un 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,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamo īpašumu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2019.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..]  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (03.01.2019.Nr.2.1.13/65), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2019.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (10.01.2019.Nr.2.1.13/183), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2019.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.9. Par zemes gabala [..] atsavināšanas ierosinājumu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (10.01.2019.Nr.2.1.13/187), kurā lūgts atļaut izpirkt zemes 

gabalu [..], Dunikas pagastā, uz kura atrodas piederoša ēka. 

Ar 2012. gada 19. jūlija Rucavas novada domes sēdes lēmumu 1.19 (prot.Nr.13) “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz īpašumu “Viola 96/93”” noteikts, ka zemesgabals ir 

pašvaldībai piekritīgs. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija 

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

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu un iesniegumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. ierakstīt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes gabalu [..], 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,1351 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas), Dunikas pagastā Rucavas novadā.  

3. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, NĪLM kods 0601. 

4. Veikt zemes gabala [..] novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību un pēc zemes gabala 

novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu. 

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

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

 

 

1.10. Par īpašuma [..] nosaukuma un adreses maiņu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..], pilnvarotās personas [..], (10.12.2018. zvērinātas notāres Jevgenijas 

Jaunģelžes izdota ģenerālpilnvara Nr.5644) iesniegumu (11.01.2019.Nr.2.1.13/224), kurā lūgts 

mainīt nosaukumu un adresi nekustamam īpašumam [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz 

nosaukumu [..] ar adresi: [..], Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480. 

Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, bet [..] to ir mantojusi saskaņā ar 16.02.1995. 

Liepājas rajona tiesas spriedumu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.01.2019.(protokols Nr.1) ieteikumu un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 

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

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2015.gada 8.decembra MK noteikumu 
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Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.8. un 2.9.apakšpunktiem, kas nosaka, ka 

adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 

paredzēta ēka (turpmāk – ēka); zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 

2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība); 7.punktu, 

kurš nosaka, ka Adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, 

maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība; 

9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez 

personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

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

reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un iesniegumu,  

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. piekrist [..], nekustamā īpašuma [..], sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu [..] un uz tās esošajām ēkām mainīt adresi no [..], Dunikas pag., Rucavas 

nov., LV-3480 uz adresi [..], Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480.  

2. Nekustamam īpašumam Dunikas pagastā ar kadastra numuru [..] mainīt nosaukumu no 

nosaukuma [..] uz nosaukumu [..]. 

3. 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 īres līguma pagarināšanu 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

(12.12.2019.Nr.2.1.13/1643), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 1.novembrī, pagarināts 2018.gada 1.februārī 

uz laika posmu līdz 2019.gada 31.janvārim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas 

sniegtās informācijas uz 01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (17.01.2019. 

prot.Nr.1), 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, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

novads ar [..], uz laika posmu līdz 31.01.2024.  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
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 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 08.01.2019.Nr.2.1.13/138), 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 31.oktobrī uz laika posmu līdz 

2019.gada 31.janvārim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (17.01.2019. 

prot.Nr.1), 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, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

[..], uz laika posmu līdz 31.01.2020.  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (07.01.2019.Nr.2.1.13/115), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma adresē [..], Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā izbeigšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī, pagarināts 2017.gada 

29.septembrī uz laika posmu līdz 2022.gada 28.septembrim. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (17.01.2019. 

prot.Nr.1), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres aprēķinu adresē [..], Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar [..], ar 2019.gada 31.janvāri. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1. Par pašvaldības kustamās mantas autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas 

Nr.T2960LA pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

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

valsts reģistrācijas nr.T2960LA atsavināšanu“ (protokols Nr.11, p.3.5.) pašvaldības kustamā 
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manta - autogreideris DZ-99, valsts reģistrācijas nr.T2960LA tika nodots atsavināšanai par 

nosacīto cenu EUR 2000,00. 

Izsoles komisija 2018. gada 21. decembrī atkārtoti konstatēja, ka trešā mutiskā 

kustamā mantas izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 31. panta 

pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos 

termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks un nolēma saskaņā ar Publiska personas 

mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu apstiprināt pašvaldības kustamās mantas 

autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas nr.T2960LA  pārdošanu par brīvu cenu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.01.2019. ( protokols Nr.1 ) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas 

Nr.T2960LA, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu; 

2. Noteikt pašvaldības kustamās mantas autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas 

Nr.T2960LA citu atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu; 

3. Apstiprināt “Pašvaldības kustamās mantas autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas 

nr.T2960LA atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi” pārdošanas 

noteikumus; 

4. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas 

nr.T2960LA pārdošanas cenu EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 

centi). 

5. Publicēt sludinājumu par pašvaldības kustamās mantas autogreidera DZ-99, valsts 

reģistrācijas nr.T2960LA pārdošanu par brīvu cenu sludinājumu portālā www.ss.com 

un pašvaldības mājas lapā internetā, nosakot, ka pieteikums par autogreidera DZ-99, 

valsts reģistrācijas nr.T2960LA pirkšanu iesniedzams Rucavas novada pašvaldībā līdz 

2019. gada 20. februārim; 

6. Ja pēc minētā sludinājuma publicēšanas,  piesakās pirkt vairākas personas, uzdot 

Izsoles komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt izsoles rīkošanu. 

 

Pielikumā: 

1. 2018. gada 21. decembra Komisijas sēdes protokols uz 2 lpp. 

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

atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi” uz 9 lp. 

 

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

pārdošanas par brīvu cenu noteikumu apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

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

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

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

nosacīto cenu EUR 1300,00. 

Izsoles komisija 2018.gada 21.decembrī atkārtoti  konstatēja, ka trešā mutiskā kustamā 

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

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

pieteicies neviens izsoles dalībnieks un nolēma saskaņā ar Publiska personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.panta ceturto daļu apstiprināt pašvaldības kustamās mantas Nissan X 

Trail, valsts reģistrācijas nr.JB 6288  pārdošanu par brīvu cenu. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.01.2019. ( protokols Nr.1 ) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

2. Noteikt pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288  

citu atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu. 

3. Apstiprināt “Pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 

6288   atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi” pārdošanas noteikumus. 

4. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 

6288 pārdošanas cenu EUR 400,00 (četri simti euro un 00 centi). 

5. Publicēt sludinājumu par pašvaldības kustamās mantas Nissan X Trail, valsts 

reģistrācijas Nr. JB 6288 pārdošanu par brīvu cenu sludinājumu portālā www.ss.com 

un pašvaldības mājas lapā internetā, nosakot, ka pieteikums par Nissan X Trail, valsts 

reģistrācijas Nr. JB 6288 pirkšanu iesniedzams Rucavas novada pašvaldībā līdz 2019. 

gada 20. februārim; 

6. Ja pēc minētā sludinājuma publicēšanas, piesakās pirkt vairākas personas, uzdot 

Izsoles komisijai apstiprināt izsoles noteikumus un organizēt izsoles rīkošanu. 

 

Pielikumā: 

1. 2018. gada 21. decembra Komisijas sēdes protokols uz 2 lpp. 

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

atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi” uz 9 lp. 

 

3.3. Par 2010. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 9/2010 ,,Par Rucavas novada 

pašvaldības nodevām” grozīšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

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

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

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

noteikumus ar jaunu nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Rucavas novadā. 

Ņemot vērā, ka 2018. gada 13. novembrī saņemti Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas iebildumi par 2018. gada 23. augustā apstiprinātajiem saistošajiem 

noteikumiem Nr.4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Rucavas novadā”, kuros ministrija norāda, ka  viss tiesiskais regulējums, kas 

attiecināms uz pašvaldības nodevas uzlikšanu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās, ir 

svītrojams no Rucavas novada domes 2018. gada 23. augustā apstiprinātajiem saistošajiem 

noteikumiem Nr. 4/2018 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Rucavas novadā” un iekļaujams 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos 

Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”. 

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

pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.01.2019. (protokols 

Nr.1) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošo noteikumu grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2010. gada 25. 

marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”. 
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2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā, elektroniskā 

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Duvzares Vēstis”, pašvaldības mājas lapā  www.rucava.lv un izlikt redzamā vietā 

pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

 

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

pašvaldības nodevām” grozījumi uz 2 lp. 

 

 3.4. Par 2018. gada 23. augusta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 ,,Par reklāmas 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu  

Rucavas novadā” precizēšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

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

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

vietu Rucavas novadā”.  

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

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

Rucavas novadā”, ņemot vērā 2018. gada 27. septembrī saņemtos Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas iebildumus (vēstule Nr.1-18/8326). 

2018. gada 13. novembrī saņemta atkārtota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas e-pasta vēstule Nr.1-18/9568, kurā ministrija par minētajiem saistošajiem 

noteikumiem izsaka sekojošu iebildumu, ka: (…) “ne saistošo noteikumu nosaukumā, ne 

1.punktā nav norādes, ka saistošie noteikumi regulē pašvaldības nodevas uzlikšanas 

jautājumus, kā to paredz Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 

“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 176., 177. un 185.punkts. Turklāt no 

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

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

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešajai daļai vietējo pašvaldību 

saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevu uzlikšanu jāparedz to maksāšanas kārtība, ar 

nodevām apliekamie objekti, likmes, atbrīvojumi un atvieglojumi, kā arī citas prasības, kuras 

paredz citi likumi un Ministru kabineta noteikumi. Līdz ar to viss tiesiskais regulējums, kas 

attiecināms uz pašvaldības nodevas uzlikšanu, ir iekļaujams attiecīgajos saistošajos 

noteikumos.”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punkta, 43. panta 

pirmās daļas 13.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.01.2019. ( protokols 

Nr.1) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Precizēt 2018. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr.4/2018 “Par reklāmas 

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

novadā”, turpmāk tekstā – saistošie noteikumi: 

1.1.Izslēgt saistošajos noteikumos IV. nodaļu “Nodeva par reklāmas objektu 

izvietošanu”.  

1.2.Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar 

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 

daļas 7.punktu; 2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.732 
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„Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45.punktiem”. 

1.3.Precizēt saistošo noteikumu numerāciju un nodaļas. 

 

Pielikumā: Precizēti 2018. gada 23. augusta saistošie noteikumi Nr. 4/2018 “Par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas 

novadā” uz 5 lp. 

 

3.5. Par valsts mērķdotācijas pedagogu algām sadalījumu 

 2019. gada janvārim – augustam 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

        Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumu Nr.488 „Par valsts pagaidu 

budžetu 2019. gadam”, noteikts valsts mērķdotācijas sadalījums pašvaldībām  - pašvaldību 

izglītības iestādēm 2019.gada janvārim - augustam. 

    Rucavas novadam kopējā valsts mērķdotācijas summa pedagogu algām un Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) 2019. gada astoņiem mēnešiem ( janvāris - 

augusts) būs 133 283 euro. Šajā summā ietverta darba samaksa pedagogiem, VSAOI un  arī 

piemaksas par iegūtajām kvalitātes pakāpēm. 

Rucavas novada  

• vispārējās pamatizglītības iestādēm paredzēta valsts mērķdotācija 107 696 euro  

• interešu izglītības programmu īstenošanai valsts mērķdotācija – 5515 euro  

• bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai valsts mērķdotācija – darba samaksai 19624 euro  

un  piemaksas par kvalitātes pakāpēm 448 euro 

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

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

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

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”(05.07.2016.) un to grozījumi, kā arī katrā 

novada izglītības iestādē esošais izglītojamo skaits uz 01.09.2018. un īstenojamās izglītības 

programmas. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.01.2019. ( protokols Nr.1)  ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novada izglītības iestādēm 2019. gada janvārim – augustam 

sadalīt sekojoši: 

1. Vispārējai pamatizglītībai: 

1.1. Darba samaksai piešķirtos 107 696 euro: 

1.1.1. Rucavas pamatskolai – 63 464 euro ( algas  51 144 euro, VSAOI 12 320 euro) 

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

1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 44 232 euro (algas 35 648 euro, VSAOI 8584 euro) jeb 

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

 

2. Interešu izglītībai  

2.1. Darba samaksai piešķirtos 5515 euro: 

2.1.1. Rucavas pamatskolai – 3213 euro ( algas  2591 euro, VSAOI 622 euro) jeb  

vienam mēnesim 402 euro (algas 324 euro, VSAOI 78 euro) 

2.1.2. Sikšņu pamatskolai – 2302 euro (algas 1855 euro, VSAOI 447 euro) jeb 

vienam mēnesim 448 euro ( algas 232 euro, VSAOI 56 euro) 
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3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 

3.1. Darba samaksai piešķirtos 19 624 euro 

3.1.1. Rucavas PII “Zvaniņš” –  12 832  euro ( algas  10 336 euro, VSAOI 2496 

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

3.1.2. Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupai – 6792 euro (algas 5472 euro, VSAOI 

1320 euro) jeb vienam mēnesim 849 euro ( algas 684 euro, VSAOI 165 euro) 

 

3.2. Piemaksām par kvalitātes pakāpi piešķirtos 448 euro  

3.2.1. Rucavas PII “Zvaniņš” - 448 euro ( piemaksa  360 euro, VSAOI 88 euro) jeb  

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

 

3.7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams ierosina izslēgt no Rucavas novada 

pašvaldības amatu saraksta sekojošas amata vietas: 

1. medicīnas māsa – p/a “Rucavas novada Dunikas ambulance; 

2. apkopēja – p/a “Rucavas novada Dunikas ambulance; 

3. palīgstrādnieks – p/a “Rucavas novada Dunikas ambulance”; 

4. grāmatvede – p/a “Rucavas novada Dunikas ambulance. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.01.2019. ( protokols Nr.1)  ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Ar 2019. gada 24. janvāri izslēgt no Rucavas novada pašvaldības amatu saraksta 

pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” amata vietas: 

1. medicīnas māsa; 

2. apkopēja; 

3. palīgstrādnieks; 

4. grāmatvede. 

 

3.8. Par grozījumiem noteikumos “Par transportlīdzekļu izmantošanu  

Rucavas novada pašvaldībā” 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 
 

Izskata Gundegas Zemes iesniegumu ar lūgumu noslēgt līgumu par personiskā 

transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām “Dunikas ambulancē”.  Rucavas novada 

domes 2015. gada 10. marta noteikumi ,,Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanu 

Rucavas novada pašvaldībā”, turpmāk Noteikumi ir saistoši visām Rucavas novada domes 

izveidotājām iestādēm, tajā skaitā p/a “Dunikas ambulance”. Noteikumu 36.punktā ir noteikts, 

ka dome nosaka amatus, kuros esošiem darbiniekiem atļauts izmantot personīgo 

transportlīdzekli. No spēkā esošās Noteikumu redakcijas izriet, ka Noteikumos nav noteikti 

p/a “Dunikas ambulance” štatos esoši amati, kuriem pienāktos degvielas izdevumu 

kompensācija. Ņemot vērā, ka publiskām iestādēm ir jānodrošina transportlīdzekļu 

izmantošanas kontrole atbilstoši apstiprinātajai kārtībai, un lai turpmāk p/a “Dunikas 

ambulance” darba vajadzībām varētu izmantot personisko transportu ir nepieciešams 

papildināt Noteikumus ar amatiem, kuriem atļauts saņemt degvielas izdevumu kompensāciju: 

p/a “Dunikas ambulance” direktore un ārsta palīgs. 

Ņemot vērā, ka Rucavas novada būvvaldē ir likvidēts vadītāja amats, kuru iepriekš 

formāli pildīja arhitekts, būtu nepieciešams veikt grozījumus Noteikumus, aizstājot amatu 
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“Būvvaldes vadītājs” ar “Būvvaldes arhitekts” kuram pienāktos degvielas izdevumu 

kompensācija. 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļi un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 5.2 panta 5. daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.01.2019. ( protokols Nr.1 ) ieteikumu, 

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izdarīt Rucavas novada domes 2015. gada 10. marta noteikumos ,,Noteikumi par 

transportlīdzekļa izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā” (protokols Nr.6, ) šādus 

grozījumus: 
 

1.1.Izteikt 5. pielikumā “Amatu saraksts degvielas patēriņa limitiem” 6. punktu jaunā 

redakcijā: 
 

N.p.k. Amata nosaukums Degvielas limits mēnesī 

(litri) 

6. Būvvaldes arhitekts 150 

 

1.2.Papildināt 5.pielikumā noteikto “Amatu saraksts degvielas patēriņa limitiem” 

uzskaitījumu ar šādiem amatiem: 

 

N.p.k. Amata nosaukums Degvielas limits mēnesī 

(litri) 

27. p/a “Dunikas ambulance” ārsta palīgs 100 

28. p/a “Dunikas ambulance” medicīnas māsa 100 

 

 

4. Par Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības 

komisijas sastāvu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..], iesniegums (23.01.2019. 

reģ.Nr.2.1.13/247), 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Ievēlēt Tautsaimniecības, teritorijas apsaimniekošanas un attīstības komisijas sastāvā 

[..], no 2019. gada  25. janvāra. 
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5. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas  

locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts Rucavas novada domes iepirkumu speciālistes 

Santa Zuļģes, [..], iesniegums (23.01.2019. Reģ. Nr. 2.1.13/254), kurā lūgts apstiprināt viņu 

par administratīvās komisijas locekli. 

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

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

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

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

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

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā Santu Zuļģi, 

[..], no 2019. gada 25. janvāra. 

 

 

6. Par Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisijas apstiprināšanu 

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

 

2018.gada 28.augustā tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1213 

(2018.gada 28.augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un 

aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā “Rucavas baltais sviests”, ar kuru 

nosaukumu “Rucavas baltais sviests” ieraksta reģistrā.  

24.01.2019. Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē kultūras pasākumu vadītāja, 

Rucavas tradīciju kluba vadītāja S.Aigare informē par Rucavas baltā sviesta ieviešanas 

komisijas izveides nepieciešamību, pienākumiem, sastāvu.  

Deputāte Daiga Ķēdže informē, kad atturēsies balsojumā, jo nepieciešams pašvaldības 

jurista atzinums par sagatvoto lēmuma projektu un papildus informācija par Rucavas baltā 

sviesta ieviešanu un ražošanu. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (24.01.2019. protokols Nr.1) 

atzinumu, pamatojoties uz 2009.gada 17.jūlija Rucavas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 "Rucavas novada pašvaldības nolikums" 15.punktu, ka dome var lemt par 

komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai, 

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 2 

(Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže), NOLEMJ: 

Apstiprināt Rucavas baltā sviesta ieviešanas komisiju šādā sastāvā:  

1. [..]; 

2. [..]; 

3. [..]. 

 

Deputāts A.Rolis ierosina Dunikas pagasta pārvaldes vadītājai Agija Kaunesei sniegt 

ziņojumu par svarīgākajiem notikumiem un aktualitātēm Dunikas pagastā. 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par budžeta 

sastādīšanu un iesniegšanu domē, inventarizācijas veikšanu pagasta pārvaldē, kā arī par 

saimnieciskajiem darbiem Dunikas pagastā.  
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Deputāte, pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītāja Līga Jaunzeme vēlas 

informēt  deputātus par aktualitātēm PII “Zvaniņš”.  

 

Deputāte L.Jaunzemes ziņojums 

 

Deputāte, pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītāja L.Jaunzeme informē 

deputātus par Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārbaudi PII “Zvaniņš”, par aktualitātēm 

izglītības iestādē  un 2019. gada 5. februārī gaidāmo komisijas sanāksmi par Rucavas 

tradicionālās kultūrtelpas attīstības plāna 2019. gadam apspriešanu.  

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par e-adreses ieviešanu, projekta 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pieteikumu iesniegšanu Lauku 

atbalsta dienestā un pašvaldības ceļu uzturēšanu ziemas sezonā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju par apmeklēto Kurzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi, par gaidāmo Lielo Talku un iespēju pašvaldības 

deputātiem doties uz sanāksmi Saldū, 2019.gada 6.februārī par admistratīvo teritoriālo 

reformu ieviešanu. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.00 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            25.01.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

   25.01.2019.   


