
 
 

     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 
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2019. gada 22. augustā                                                                             Nr.13 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis 

Protokolē: sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, Daiga 

Ķēdže, Irēna Riežniece, Romārs Timbra. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Andis Bārdulis (pamatdarba dēļ), Jānis Veits (komandējumā), Gundega Zeme 

(personisku iemeslu dēļ). 

Piedalās: 

Sekretāre Santa Ķūse, finanšu analītiķe Ināra Reine, nekustamo īpašumu speciāliste 

Dzintra Bļinova, jurists Gints Šķubers. 

 

 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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2 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 22. augusta  sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.2. Par zemes gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim  

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par kadastra datu labošanu 

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

1.8. Par grozījumiem Rucavas novada domes 27.04.2017. lēmumā  

1.9. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” atsavināšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā  

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.4. Par parādu norakstīšanu Rucavas novadā mirušām personām 

2.5. Par Rucavas novada domes noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi 

Rucavas novada domē” apstiprināšanu  

2.6. Par nekustamo īpašumu “Liedagi”-24, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

 

Priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 22. augusta 

sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

3. Par pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu Rucavas novada izglītības 

iestādēs (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

4. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā un 

ziedojumu budžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

5. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi”, kad. Nr.64840070053 pirmās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa apturēšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

6. Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023 pirmās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

7. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, kad. Nr.64840070038  pirmās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas L.Jaunzemes ziņojums 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt 2019. gada 22. augusta sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 
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3. Par pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu Rucavas novada 

izglītības iestādēs (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

4. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 

un ziedojumu budžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

5. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi”, kad. Nr.64840070053 pirmās mutiskās 

izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

apturēšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

6. Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023 pirmās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

7. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, kad. Nr.64840070038  pirmās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas L.Jaunzemes ziņojums 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata  [..] iesniegumu (18.07.2019.Nr.2.1.13/884), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..] Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts 

atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [..], piešķirt jaunu nosaukumu  [..] un 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [..], piešķirt jaunu nosaukumu  [..], noteikt zemes 

lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.08.2019.(protokols Nr.8) 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 – 6 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [..], platība 0,77 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. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [..], platība 0,38 ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  [..] piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
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7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

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

8. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas 

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

kods 0101. 

 

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 gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.07.2019.Nr.2.1.13/910) ar lūgumu, iedalīt bezatlīdzības 

kārtībā īpašumā nepieciešamo domājamo zemes gabala daļu no kopīpašuma, kas ir 

dzīvoklim  [..] mājā  [..]  Rucavas pagastā.  

Dzīvoklis ir privatizēts par pajām, par ko 1993.gada 22.oktobrī zvērināta notāre 

Milda Ancāne sastādījusi aktu Nr.64. Lēmums nepieciešams, lai dzīvokli ierakstītu 

zemesgrāmatā.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.08.2019.(protokols Nr.8) ieteikumu un pamatojoties uz 21.06.1995. likuma 

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75. pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. nodot  [..], bezatlīdzības kārtībā īpašumā domājamo 779/13658 zemes gabala daļu 

no [..] kopīpašuma, kas nepieciešams dzīvoklim  [..] mājā [..], ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noslēgt vienošanos par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

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

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

 

 1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (19.07.2019.Nr.2.1.13/889), kurā sakarā ar mātes [..] nāvi, 

lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.08.2019.(protokols Nr.8) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.09.2019. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu  [..]  0,06 ha platībā,  kas 

atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.septembra līdz 

2025.gada 31.augustam. 

 

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

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

 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (22.07.2019.Nr.2.1.13/894), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabaliem  [..] 0,18 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.08.2019.(protokols Nr.8) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

  Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem  [..] 0,06 ha; [..]   0,06 ha 

un  [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.09.2019. 

 

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 zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (14.08.2019.Nr.2.1.13/980), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabaliem [..] un [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.08.2019.(protokols Nr.8) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

  Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..] 0,0860 ha platībā, un  

[..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.09.2019. 

 

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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1.6. Par kadastra datu labošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 17.07.2019.Nr.2.1.8/3/541 saņemta Valsts 

zemes dienesta vēstule (17.07.2019. Nr.2-13-K/2563), kurā informēts, ka, konstatējot 

kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai 

aktualizēti, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos 

aktualizējot, paziņo to kadastra subjektam un vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā 

teritorijā atrodas nekustamais īpašums. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir veikta datu labošana 

atbilstoši reģionālās nodaļas rīcībā esošiem dokumentiem. 

Sertificēts mērnieks veicis zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050246 

uzmērīšanu, kā rezultātā konstatēts, ka Kadastra informācijas sistēmā kļūdaini reģistrētas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050246 zemes vienības robežas. 

Pamatojoties uz mērnieka iesniegto atzinumu un robežas neatbilstības novēršanas aktu, 

precizētas kadastra kartē zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64520050505; 

64520050178; 64520050507; 64520050179; 64520050180; 64520050181 robežu 

konfigurācijas.  

Labota nekustamā īpašuma Mežamuiža, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra numurs 64520050505, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050505 

konfigurācija kadastra kartē, mainot grafikā iepriekš minētās zemes vienības platību no 

0,0307ha uz 0,0331ha.  

Labota nekustamā īpašuma Dižegļu iela, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra numurs 64520050178, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050178 

konfigurācija kadastra kartē, samazinot grafikā iepriekš minētās zemes vienības platību no 

0,1600ha uz 0,1465ha.  

Labota nekustamā īpašuma Mežamuiža 42, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra numurs 64520050507, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050507 

konfigurācija kadastra kartē, samazinot grafikā iepriekš minētās zemes vienības platību no 

0,0898ha uz 0,0862ha.  

Labota nekustamā īpašuma Krusta iela, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra numurs 64520050179, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050179 

konfigurācija kadastra kartē, samazinot grafikā iepriekš minētās zemes vienības platību no 

0,1776ha uz 0,1376ha.  

Labota nekustamā īpašuma Redīsu iela, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra numurs 64520050180, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050180 

konfigurācija kadastra kartē, samazinot grafikā iepriekš minētās zemes vienības platību no 

0,1120ha uz 0,0851ha.  

Labota nekustamā īpašuma Graudu iela, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra numurs 64520050181, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520050181 

konfigurācija kadastra kartē, samazinot grafikā iepriekš minētās zemes vienības platību no 

0,1327ha uz 0,0831ha.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.08.2019.(protokols Nr.8) ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Precizēt nekustamā īpašuma Mežamuiža kad.apzīm. 64520050505 platību no 

0,0307 ha uz 0.0331 ha, (pielikumā grafiskais pielikums)  
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2. Precizēt nekustamā īpašuma Dižegļu iela kad.apzīm. 64520050178 platību no 0,16 

ha uz 0,1465 ha, (pielikumā grafiskais pielikums)  

3. Precizēt nekustamā īpašuma Mežamuiža 42 kad.apzīm. 64520050507 platību no 

0,0898 ha uz 0,0862 ha, (pielikumā grafiskais pielikums)  

4. Precizēt nekustamā īpašuma Krusta iela kad.apzīm. 64520050179 platību no 

0,1776 ha uz 0,1376 ha, (pielikumā grafiskais pielikums)  

5. Precizēt nekustamā īpašuma Redīsu iela kad.apzīm. 64520050180 platību no 

0,1120 ha uz 0,0851 ha. (pielikumā grafiskais pielikums)  

6. Precizēt nekustamā īpašuma Graudu iela kad.apzīm. 64520050181 platību no 

0,1327 ha uz 0,0831 ha, (pielikumā grafiskais pielikums). 

 

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

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

 

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

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata  [..]  iesniegumu (31.07.2019.Nr.2.1.13/937), kurā lūgts mainīt nosaukumu 

un adresi nekustamam īpašumam  [..], Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 

nosaukumu  [..] ar adresi: [..], Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.08.2019.(protokols Nr.8) 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 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 personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. piekrist  [..] nekustamā īpašuma  [..] sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra 

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

pag., Rucavas nov., LV-3477 uz adresi  [..], Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., 

LV-3477.  

2. Nekustamam īpašumam Rucavas pagastā ar kadastra numuru [..] mainīt 

nosaukumu no nosaukuma  [..] uz nosaukumu  [..]. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.8. Par grozījumiem Rucavas novada domes 27.04.2017.lēmumā  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar Rucavas novada domes 27.04.2017.gada lēmumu (prot.Nr.6, 1.9.p.) Par 

nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, tika nolemts īpašumu sadalīt.  

2019.gada 30.jūlijā saņemts šī īpašuma īpašnieku [..] un [..] iesniegums (Reģ. 

Nr.2.1.13/935), kurā lūgts rast iespēju veikt grozījumus 27.04.2017. Rucavas novada 

domes lēmumā, prot.Nr.6, 1.9.p. 8. un 9. punktos, konkrēti: atdalīt zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu  [..]  platība 2,36 ha un piešķirt jaunu nosaukumu, noteikt zemes 

lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.08.2019.(protokols Nr.8) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. veikt grozījumus 27.04.2017. Rucavas novada domes lēmumā, (prot.Nr.6, 1.9.p.) 8. 

un 9. punktos:  

2. astoto punktu izteikt šādi: atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], 

platība 2,36 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..]; 

4. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

5. devīto punktu izteikt šādi: zemes vienībām ar nosaukumu [..] noteikt zemes 

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

NĪLM kods 0101. 

 

1.9. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata Rucavas novada domes izpilddirektora E.Bertrama ierosinājumu nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunie Pieši”, kad. Nr.64520080086 Dunikas pagastā, 

9,78 ha platībā. 

2019. gada 22. augusta Rucavas novada domes sēdē tiek apspriests sagatavotais 

lēmuma projekts: 

“1. nodot atsavināšanai Rucavas novada domei piederošo nekustamo īpašumu 

“Jaunie Pieši” (kadastra Nr.64520080086), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 9,78 ha. 

2. Nodot nekustamo īpašumu “Jaunie Pieši” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

3. izdevumus par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” novērtēšanu iekļaut 

pārdošanas cenā; 

4. noteikt, ka nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” nosacītā izsoles sākuma cena ir 

13 200 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti eiro); 

5. apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” izsoles 

noteikumus; 

6. izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” 

atsavināšanas komisijai, šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs -  izpilddirektors 
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Edgars Bertrams, komisijas locekļi: jurists Gints Šķubers, iepirkumu speciāliste 

Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova; 

7. informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada 

domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.rucava.lv.  

8.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram E.Bertramam." 

Deputāte I.Riežniece izsaka priekšlikumu palielināt sākuma cenu, nosakot 2000 

euro par 1 ha.  

Deputāts R.Timbra norāda, lai īpašumam noteiktu augstāku cenu nepieciešams 

izveidot nekustamās mantas atsavināšanas komisiju. 

Pēc debetēm, deputāti vienojas atlikt jautājumu izskatīšanai nākošojā Finanšu 

komitejas sēdē. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(29.07.2019.Nr.2.1.13/929), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 6.augustā uz laika posmu līdz 

2017.gada 5.augustam, pagarināts 2017.gada 28.septembrī uz laiku līdz 2018.gada 

5.augustam, pagarināts 2017.gada 23.septembrī uz laiku līdz 2019.gada 31.augustam. Pēc 

Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.08.2019. pašvaldībai 

parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.08.2019. prot.Nr.5), 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 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

novads ar  [..] uz laika posmu līdz 31.08.2020.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei 

Feodosovai. 

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (19.07.2019. 

Nr.2.1.13/888), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas 

pagasta dzīvokļu rindā uz 1-istabu vai 2-istabu dzīvokli Rucavas centrā. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas  [..] nepieder īpašums, 

ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona 

deklarēta Rucavas novadā.     
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Ņemot vērā Tautsaimniecības tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.08.2019. prot.Nr.5), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un 

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

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.09.2019, 

vispārējā kārtībā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei 

Feodosovai. 

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte I.Riežniece. 

 

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (06.08.2019. 

Nr.2.1.13/952), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas 

pagasta dzīvokļu rindā uz 3-istabu dzīvokli. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas  [..] nepieder īpašums, 

ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona 

deklarēta Rucavas novadā.     

 Ņemot vērā Tautsaimniecības tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.08.2019. prot.Nr.5), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un 

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

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā  [..]  ar 01.09.2019, 

vispārējā kārtībā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei 

Feodosovai. 

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte I.Riežniece. 

 

2.4. Par parādu norakstīšanu Rucavas novadā mirušām personām 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 

  

Rucavas novada domē konstatēts, ka: 

[..] ir izveidojies īres un komunālo pakalpojumu maksas parāds par dzīvokli  [..] 

Dunikas pagastā. Persona  mirusi 2018.gada 1.septembrī. Atbilstoši Rucavas novada 

grāmatvedības sniegtajai informācijai, [..] par dzīvokli  [..] Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā uz miršanas dienu parāds par dzīvojamo telpu īri ir EUR 128.17 , par komunāliem 
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pakalpojumiem ir EUR 146.15 un par Nekustamā īpašuma nodokli ir EUR 16.44. [..]  

pēdējā deklarētā adrese bija  [..]  Dunikas pagastā, Rucavas novadā.  

[..] ir izveidojies īres pakalpojumu maksas parāds par dzīvokli [..], Rucavas 

pagastā un komunālo pakalpojumu maksas parāds par dzīvokli  [..]. Persona  mirusi 

2018.gada 5.decembrī. Atbilstoši Rucavas novada grāmatvedības sniegtajai informācijai, 

[..] par dzīvokli  [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz miršanas dienu parāds par 

dzīvojamo telpu īri ir EUR 1407.65 un par dzīvokli  [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

uz miršanas dienu parāds komunāliem pakalpojumiem ir EUR 42.24, parāds par  Zemes 

nomu EUR 2.30 un par Nekustamā īpašuma nodokli ir EUR 16.32. [..] pēdējā deklarētā 

adrese bija  [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs”  187.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 uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina 

izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no 

uzkrājumu samazinājuma.  Ņemot vērā, ka personas  [..] un  [..] ir mirušas un 

normatīvos aktos noteiktajā termiņā parāds nav atgūts, parāds ir izslēdzams no Rucavas 

novada grāmatvedības bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem 

izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos. 

 Ņemot vērā augstāk minēto un Tautsaimniecības tūrisma un attīstības komitejas 

ieteikumu (15.08.2019. prot.Nr.5), pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”  187.punktu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izslēgt [..] īres parādu EUR 128.17 summas apmērā, komunālo pakalpojumu 

parādu EUR 146.15 un Zemes un Nekustamā īpašuma nodokļa parādu par EUR 

16.44 no Rucavas novada domes bilances uzskaites, norakstot no nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos. 

2. Izslēgt [..] īres parādu EUR 1407.65 summas apmērā, komunālo pakalpojumu 

parādu EUR 42.24, Zemes nomas parādu EUR 2.30 un Nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par EUR 16.32 no Rucavas novada domes bilances uzskaites, 

norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai 

iekļaujot izdevumos. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

2.5. Par Rucavas novada domes noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi 

Rucavas novada domē” apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – Likums), 

kura mērķis ir Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu 

sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Trauksmes celšanas likuma 5.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas institūcijās ieviešama trauksmes celšanas 

sistēma, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt 

viņiem aizsardzību.  

Trauksmes celšanas likuma izpratnē trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura 

sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja 

persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai 

dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu izpildi. Trauksmes cēlēju 
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likumu nevarēs izmantot privātu nesaskaņu risināšanai darbavietā, tas nerisinās arī 

personisku interešu aizskārumu. 

Ņemot vērā minēto, ir sagatavoti noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt Trauksmes 

celšanas likuma noteikumu izpildi un ievērošanu Rucavas novada domē un tās iestādēs.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.08.2019. prot.Nr.5), pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Trauksmes 

celšanas likuma 5.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Romārs Timbra); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Irēna Riežniece, Andis 

Rolis), NOLEMJ: 

Apstiprināt noteikumus “Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Rucavas novada domē”.  

 

Pielikumā: “Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Rucavas novada domē” uz 6 lpp. 

 

 

2.6. Par nekustamo īpašumu “Liedagi”-24, Rucavā, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 

 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas 

D.Ķēdžes mutisku priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošos dzīvokļu 

īpašumus, kuri vairākus gadus netiek izīrēti, ir dzīvošanai nederīgā stāvoklī, un to remonts 

vai piemērošana dzīvošanai pašvaldībai prasītu pārāk lielus izdevumus, 2019.gada 

28.februāra Rucavas novada domes sēdē dzīvoklim “Liedagi”-24, kadastra numurs 6484 

900 0077, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā tika nolemts noņemt dienesta 

dzīvokļa statusu un veikt tā novērtējumu.  

Pašvaldība iegādājās dzīvokli 2013.gada 24.oktobra domes sēdē (protokols Nr.21., 

8.4.) par summu 2000.00 LVL. Dzīvoklim piešķīra dienesta dzīvokļa statusu. 

Uz 2019.gada 1.augustu Rucavas novada Rucavas pagasta pašvaldības dzīvokļu 

rindā ir 19 personas, no tām 2 personas vēlās īrēt trīs istabu dzīvokli. 

2019.gada 3.jūlijā ir saņemts no SIA “Latio” nekustamā īpašuma novērtējums trīs 

istabu dzīvoklim “Liedagi-24”, kas atrodas  Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 

kopējo platību 68.2 m
2
 atbilstoši tirgus situācijai vērtējamā objekta apskates datumā, 

aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus vērtība ir 2400.00 EUR. 

Deputāte I.Riežniece iebilsts pret dzīvokļa nodošanu atsavināšanai, izsakot 

priekšlikumu dzīvokli “Liedagi” -24 saglabāt pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

Deputāte D.Ķēdže norāda, ka pašvaldībai dzīvojamais fonds ir nepieciešams, 

tomēr dzīvoklis “Liedagi-24” nav dzīvošanai derīgs un prasa nesamērīgus pašvaldības 

resursus dzīvokļa sagatavošanai izīrēšanai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir 

mantas pārdošana izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai, 8.panta sesto un septīto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu 

nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka dome, 

10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt 

īsāku par četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta 

atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – 1 (Irēna Riežniece); 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums - 

trīs istabu dzīvoklis “Liedagi”-24, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

kadastra nr.6484 900 0077, ar kopējo platību 68.2 m2. 

2. Uzsākt nekustamā īpašuma “Liedagi”-24, kadastra Nr.64849000077, atrodas 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, atsavināšanas procesu. 

3. Uzdot juristam Gintam Šķuberam sagatavot izsoles noteikumus. 

4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

3. Par pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu  

Rucavas novada izglītības iestādēs 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

2019. gada 18. jūnija Ministra kabineta noteikumi Nr.270 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 

nosaka, ka: 

 - pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme ir 750 euro; 

 - izglītības iestādes vadītājam  mēneša darba algas likme ir 1003 euro; 

 - izglītības iestādes vadītāja vietniekam 80% no izglītības iestādes vadītāja mēneša 

darba algas likmes – 802.40 euro. 

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, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt izglītības iestāžu pedagogiem (Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības 

grupu, Rucavas pamatskola, PII “Zvaniņš”) zemāko mēneša darba algas likmi 750 

euro ar 2019. gada 1. septembri. 

2. Noteikt Rucavas izglītības iestāžu vadītājiem  (Sikšņu pamatskola ar pirmskolas 

izglītības grupu, Rucavas pamatskola, PII “Zvaniņš”) mēneša darba algas likmi 

1003 euro ar 2019. gada 1. septembri. 

3. Noteikt Rucavas novada izglītības iestāžu vadītāja vietnieka (Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu, Rucavas pamatskola) mēneša darba algas likmi 80% 

apmērā no izglītības iestāžu vadītāja mēneša darba algas likmes 802.40 euro ar 

2019. gada 1. septembri. 

4. Noteikt sociālajam pedagogam zemāko mēneša darba algas likmi 750 euro ar 

2019. gada 1. septembri. 

5. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2019. gadam ar 

veiktajiem grozījumiem. 

6. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

4. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības  

2019. gada pamatbudžetā un ziedojumu budžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 

pamatbudžetā un ziedojumu budžetā. 
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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, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām  (2. 

pielikums). 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu budžetu (4. 

pielikums): 

2.1. ieņēmumos 100 euro; 

2.2. izdevumos 101 euro; 

2.3. naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 1 euro.  

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/B „Grozījumi 

Rucavas novada domes 13.05.2019. saistošos noteikumos Nr.1/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2019.gada budžetu””. 

4. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas 

triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

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

pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi”, kad. Nr.64840070053 pirmās mutiskās 

izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

apturēšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

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

veicot novērtēšanu. 

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. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” pārdošanu izsolē “ Nr.3 (protokols Nr.10) apstiprināta izsoles komisija un 

izsoles noteikumi. 

Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Robežsargi” atsavināšanas komisijas 

(turpmāk -Komisija) 2019.gada 19.augustā konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā 

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

pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.18.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos 

termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

2019.gada 19.augustā ir saņemts Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 

2019.gada 16.augusta lēmums, lietas Nr.A420237519, ar kuru nolemts apturēt Rucavas 

novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Robežsargi 

pārdošanu izsolē” Nr.3 (protokols Nr.10) darbība līdz galīgā nolēmuma šajā lietā spēkā 

stāšanās brīdim. Pieteikums tiesā iesniegts pēc nekustamā īpašuma “Robežsargi” dzīvokļa  

[..] un  [..] pilnvarotās personas  [..] lūguma, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atzīt nekustamā īpašuma “Robežsargi”, kad. Nr.64840070038, pirmo mutisko 

izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2019.gada 19.augusta 

Komisijas sēdes protokolu; 

2. pamatojoties uz Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 2019.gada 

16.augusta lēmumu, lietas Nr.A420237519 apturēt nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” atsavināšanu līdz galīgā tiesas nolēmuma minētājā lietā spēkā 

stāšanās brīdim. 

 

Pielikumā: 2019.gada 19.augusta Komisijas sēdes protokola kopija uz 1 lp. 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023 pirmās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

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

veicot novērtēšanu. 

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. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Kapteiņi” pārdošanu izsolē “ Nr.1 (protokols Nr.10) apstiprināta izsoles komisija un 

izsoles noteikumi. 

Rucavas novada domes Nekustamā īpašuma “Kapteiņi” atsavināšanas komisijas 

(turpmāk - Komisija) 2019.gada 19.augustā konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā 

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

pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.18.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos 

termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

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

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

organizē izsoli:  

1) var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atzīt nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023, pirmo mutisko izsoli 

ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2019.gada 19.augusta Komisijas 

sēdes protokolu; 

2. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu 

ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas (EUR 105 000,00). 
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3. apstiprināt otrās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 84 000,00 (astoņdesmit četri 

tūkstoši euro un 00 centi) un apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā 

īpašuma “Kapteiņi” otrās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus; 

4. uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumam; 

5. uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis”, domes interneta vietnē un 

www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2019.gada 19.augusta Komisijas sēdes protokols uz 1 lp. 

2. “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Kapteiņi” otrās izsoles noteikumi” uz 12 

lp. 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, kad. Nr.64840070038  pirmās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

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

veicot novērtēšanu. 

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. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Matroži” pārdošanu izsolē “ Nr.2 (protokols Nr.10) apstiprināta izsoles komisija un 

izsoles noteikumi. 

Rucavas novada domes Nekustamā īpašuma “Matroži” atsavināšanas komisijas 

(turpmāk -Komisija) 2019.gada 19.augustā konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā 

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

pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.18.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos 

termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

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

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

organizē izsoli:  

1) var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 20 procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atzīt nekustamā īpašuma “Matroži”, kad. Nr.64840070038, pirmo mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2019.gada 19.augusta Komisijas 

sēdes protokolu; 

2. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu 

ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas (EUR 120 000,00). 
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3. apstiprināt otrās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 96 000,00 (deviņdesmit seši 

tūkstoši euro un 00 centi) un apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā 

īpašuma “Matroži” otrās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus; 

4. uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumam; 

5. uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis”, domes interneta vietnē un 

www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2019.gada 19.augusta Komisijas sēdes protokola kopija uz 1 lp. 

2. “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Matroži” otrās izsoles noteikumi” uz 12 

lp. 

 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas L.Jaunzemes ziņojums 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas L.Jaunzeme informē 

deputātus par novada izglītības iestāžu gatavošanos jaunajam 2019./2020. mācību gadam,  

par veiktajiem remontdarbiem, par izglītojamo un pedagogu skaitu izglītības iestādēs. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

Protokola pielikumā: domes lēmumi 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks          Andis Rolis                 

                           27.08.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre          Santa Ķūse 

 27.08.2019. 


