
 
 

     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 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2019. gada 10. jūlijā                                                                                   Nr.10 

Sēde sasaukta pulksten 11.00 

Sēdi atklāj pulksten 11.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks Andis 

Rolis, deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Andis Bārdulis, Gundega Zeme (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās: 

Iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese  

 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi” pārdošanu izsolē 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

2. Par nekustamā īpašuma “Matroži” pārdošanu izsolē 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

3. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” pārdošanu izsolē 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

4. Par projekta “Sporta laukuma izveide sporta un brīvā laika aktivitāšu 

attīstībai Rucavas novadā” iesniegšanu 6.kārtas Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 

pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

5. Par projekta “Brūnu birzs labiekārtošana Sikšņos vietējās teritorijas 

sakārtošanai un attīstīšanai” iesniegšanu 6.kārtas Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 

pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi” pārdošanu izsolē 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

  2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.5; 3.5.) 

nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023, Rucavas 

pagastā, veicot novērtēšanu. 

Nekustamais īpašums “Kapteiņi”, kad.Nr.64840070038, zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda ierakstīts 13.12.2005. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000196981. Tā platība ir 0,679 ha. Uz zemes gabala atrodas būve – kazarma. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Matroži”, “Kapteiņi”, ”Robežsargi” atsavināšanu” (protokols Nr.9; p.6.) pašvaldības 

nekustamais īpašums “Kapteiņi” tika nolemts nodot atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 

105 000,00 un sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

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 un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 10.07.2019. (protokols Nr.14 ) ieteikumu, 

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

Irēna Šusta, Daiga Ķēdže, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Andis Rolis), 

NOLEMJ:  

1. apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Kapteiņi” izsoles 

noteikumus; 

2. nodot nekustamo īpašumu “Kapteiņi” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

3. noteikt, ka nekustamā īpašuma “Kapteiņi” nosacītā izsoles sākuma cena ir 105 

000,00 EUR (viens simts pieci tūkstoši eiro); 

4. izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Kapteiņi” 

atsavināšanas  komisijai šādā sastāvā:  
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komisijas priekšsēdētājs -  Edgars Bertrams 

komisijas locekļi: Gints Šķubers, Dzintra Bļinova, Santa Zuļģe; 

5. informāciju par izsoli publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas 

novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.rucava.lv;  

6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Pielikumā: 

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

 

 

2. Par nekustamā īpašuma “Matroži” pārdošanu izsolē 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

  2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.5; 3.5.) 

nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Matroži”, kad. Nr.64840070038 Rucavas 

pagastā, veicot novērtēšanu. 

Nekustamais īpašums “Matroži” kad.Nr.64840070038 zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda ierakstīts 04.07.2006.gadā. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.1000 0023 1205. Tā platība ir 0,75 ha. Uz zemes gabala atrodas sešas būves. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Matroži”, “Kapteiņi”, ”Robežsargi” atsavināšanu” (protokols Nr.9; p.6.) pašvaldības 

nekustamais īpašums “Matroži” tika nolemts nodot atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 

120 000,00 un sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

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 un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 10.07.2019. ( protokols Nr.14)  ieteikumu, 

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

Irēna Šusta, Daiga Ķēdže, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Andis Rolis), 

NOLEMJ:  

1. apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Matroži”” izsoles 

noteikumus; 

2. nodot nekustamo īpašumu “Matroži” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

3. noteikt, ka nekustamā īpašuma “Matroži” nosacītā izsoles sākuma cena ir 120 

000,00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši eiro); 

4. izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Matroži” 

atsavināšanas  komisijai, šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Edgars Bertrams 

komisijas locekļi: Gints Šķubers, Dzintra Bļinova, Santa Zuļģe; 

5. informāciju par izsoli publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas 

novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.rucava.lv;  

6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Pielikumā: 

Rucavas novada domes nekustāmā īpašuma “Matroži” izsoles noteikumi uz 12 lp. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

 

 



4 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 10.jūlija ārkārtas sēde 

3. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” pārdošanu izsolē 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

  2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.5; 3.5.) 

nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Robežsargi”, kad. Nr.64840070053 Rucavas 

pagastā, veicot novērtēšanu. 

Nekustamais īpašums “Robežsargi” kad.Nr.64840070053 zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda ierakstīts 14.06.2005.gadā. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000177694. Tā platība ir 0,489 ha. Uz zemes gabala atrodas būve – dzīvojamā 

māja. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Matroži”, “Kapteiņi”, ”Robežsargi” atsavināšanu” (protokols Nr.9; p.6.) pašvaldības 

nekustamais īpašums “Robežsargi” tika nolemts nodot atsavināšanai par nosacīto cenu 

EUR 78 000,00 un sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

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 un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 10.07.2019. ( protokols Nr.14)  ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Robežsargi” izsoles 

noteikumus; 

2. nodot nekustamo īpašumu “Robežsargi” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

3. noteikt, ka nekustamā īpašuma “Robežsargi” nosacītā izsoles sākuma cena ir 78 

000,00 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši eiro); 

4. izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Robežsargi” 

atsavināšanas  komisijai, šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Edgars Bertrams 

komisijas locekļi: Gints Šķubers, Dzintra Bļinova, Santa Zuļģe; 

5. informāciju par izsoli publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas 

novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.rucava.lv;  

6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Pielikumā: 

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

 

 

4. Par projekta “Sporta laukuma izveide sporta un brīvā laika aktivitāšu attīstībai 

Rucavas novadā” iesniegšanu 6.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 

attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai”. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2019.gada 22.jūnija – 22.jūlijam. 

6.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums M2/R1 - Atbalsts sabiedriskā 

labuma iniciatīvām (ELFLA) ir 304114,12 EUR. 
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Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40000,00 EUR 

būvniecībai un 20000,00 EUR pārējiem projektiem. 

Ir sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Sporta laukuma izveide sporta 

un brīvā laika aktivitāšu attīstībai Rucavas novadā” iesniegšanai atklātā konkursā 

“Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” 2. mērķa “Veicināt 

kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību” 1. rīcībā “Atbalsts sabiedriskā 

labuma iniciatīvām”, 2.aktivitātē - sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu 

klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.  

 Projekta ietvaros plānots veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvuzraudzību 

un būvdarbus sporta laukuma izveidei Rucavas centrā pašvaldības īpašumā “Sporta 

laukums”, paredzot dabīgā zāliena futbola laukumu (43m x 64m), strītbola laukumu (15m 

x 11m) ar basketbola grozu, ap futbola laukumu izveidot grants celiņu un labiekārtot 

laukumu ar soliem un atkritumu urnām.  

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 58495,13 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši 

četri simti deviņdesmit pieci euro un 13 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 34000,00 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 6000,00 EUR un neattiecināmās izmaksas – 18495,13 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma  - 6800,00 EUR 

- Projekts jārealizē divu gadu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas 

Lauku atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 10.07.2019. ( protokols Nr.14 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: ,  

1. Atbalstīt projekta “Sporta laukuma izveide sporta un brīvā laika aktivitāšu 

attīstībai Rucavas novadā” iesnieguma iesniegšanu izsludinātajā konkursā un 

projekta īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Sporta laukuma izveide sporta un brīvā laika 

aktivitāšu attīstībai Rucavas novadā” kopējās izmaksas 58495,13 EUR (piecdesmit 

astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 13 centi). 

3. Nodrošināt projekta “Sporta laukuma izveide sporta un brīvā laika aktivitāšu 

attīstībai Rucavas novadā” īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes 

līdzfinansējumu 24495,13  EUR (divdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci 

euro un 13 centu) apmērā.  

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta vai 

Valsts kases aizņēmuma līdzekļiem. 

5. Lēmuma izpildi nodrošināt Attīstības nodaļai. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

 

5. Par projekta “Brūnu birzs labiekārtošana Sikšņos vietējās teritorijas sakārtošanai 

un attīstīšanai” iesniegšanu 6.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku 
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attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai”. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2019.gada 22.jūnija – 22.jūlijam. 

6.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums M2/R1 - Atbalsts sabiedriskā 

labuma iniciatīvām (ELFLA) ir 304114.12 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 

vienam projektam 40000,00 EUR būvniecībai un 20000.00 EUR pārējiem projektiem. 

Ir sagatavota dokumentācija projekta iesnieguma “Brūnu birzs labiekārtošana 

Sikšņos vietējās teritorijas sakārtošanai un attīstīšanai” iesniegšanai atklātā konkursā 

“Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” 2. mērķa “Veicināt 

kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību” 1. rīcībā “Atbalsts sabiedriskā 

labuma iniciatīvām”, 1.aktivitātē – vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, 

sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.  

 Projekta ietvaros plānots iegādāties pamatlīdzekļus Brūnu birzs sakārtošanai un 

labiekārtošanai – parka galda un solu komplektus (2 gab.), atpūtas solus (4 gab.), 

atkritumu urnas (5 gab.) un bērnu rotaļu un vingrošanas kompleksu (1 kompl.).  

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 10967.44 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti 

sešdesmit septiņi euro un 44 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 9322.32 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 1645.12 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma  - 1864.46 EUR 

- Projekts jārealizē viena gada laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas 

Lauku atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 10.07.2019. ( protokols Nr.14)  ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Atbalstīt projekta “Brūnu birzs labiekārtošana Sikšņos vietējās teritorijas 

sakārtošanai un attīstīšanai” iesnieguma iesniegšanu izsludinātajā konkursā un 

projekta īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Brūnu birzs labiekārtošana Sikšņos vietējās 

teritorijas sakārtošanai un attīstīšanai” kopējās izmaksas 10967.44 EUR 

(desmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi euro un 44 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Brūnu birzs labiekārtošana Sikšņos vietējās teritorijas 

sakārtošanai un attīstīšanai” īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes 

līdzfinansējumu 1645.12  EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit pieci euro un 

12 centu) apmērā.  

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

5. Lēmuma izpildi nodrošināt Attīstības nodaļai. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 
 

Sēde tiek slēgta pulksten 11.10 

Protokola pielikumā: domes lēmumi. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                                     11.07.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – iepirkumu speciāliste        Santa Zuļģe 

11.07.2019. 


