
 
 

     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 7.novembrī                                                                Nr.16 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, domes priekšsēdētāja vietnieks 

Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, 

Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāte Irēna Riežniece, Andis Bārdulis (personisku iemeslu dēļ). 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, finanšu analītiķe Ināra 

Reine, Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, jurists Gints Šķubers. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

1. Par projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra 

dzirnavās”” iesniegšanu 6.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

2. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 

pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

3. Par Rucavas novada domes lēmumu atcelšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, jurists G.Šķubers) 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” 2019.gada 1.novembra izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo jurists Gints Šķubers) 

 

5. Par Rucavas novada pašvaldības policijas priekšnieka apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 

1. Par projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra 

dzirnavās”” iesniegšanu 6.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas” ietvaros 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanu  “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-

2020.gadam” īstenošanai.  

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2019.gada 19.oktobra – 

19.novembrim. 

6.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai 

jūras kultūras mantojuma saglabāšanā ir 377888,14 EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 250000,00 EUR 

pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem, atbalsta intensitāte 85%. 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļa ir sagatavojusi dokumentāciju 

projekta iesnieguma “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai 

un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās”” iesniegšanai 

atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-

2020.gadam” 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras 

piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides 

resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, 2.aktivitātē – Zvejas vai 

jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.  
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 Projekta ietvaros plānots iegādājoties pamatlīdzekļus un ar tiem aprīkojot ēku 

“Centra dzirnavas” pēc ēkas atjaunošanas darbu pabeigšanas, kuri tiek veikti projekta 

“Ēkas “Centra dzirnavas ”vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma 

izmantošanas veicināšanai” ietvaros, tādā veidā saglabājot piekrastes mantojumu un 

veicinot jaunu pakalpojumu attīstību novada iedzīvotājiem un visiem. 

Paredzēts iegādāties: divu veidu stikla vitrīnas piekrastes kultūras mantojuma 

ekspozīciju izvietošanai, konferenču galdus un krēslus, portatīvo datoru, skaņu 

sistēmu, projektoru un projektora ekrānu, lai varētu organizēt dažādus seminārus, kino 

vakarus un citus publiskus pasākumus, kā arī bīdāmu sienas paneļu sistēmu ar paneļu 

uzlīmēm 2.stāva aptumšošanai un biroja - administrācijas leti tūrisma centra 

aprīkošanai un darbības nodrošināšanai. 

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 16353,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs 

simti piecdesmit trīs euro, 00 centi), tajā skaitā PVN.  

- Projektā plānotā publiskā finansējuma summa - 85% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 13900,05 EUR.  

- Rucavas novada domes līdzfinansējumu veido 15% no attiecināmajām 

izmaksām jeb 2452,95 EUR. 

- Avansa maksājums - līdz 20% no publiskā finansējuma  - 2780,01 EUR 

- Projekts jārealizē viena gada laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas 

Lauku atbalsta dienestā. 

Ņemot vērā finanšu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdes 07.11.2019. (protokols Nr.16) 

ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atbalstīt projekta iesnieguma “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras 

mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra 

dzirnavās”” iesniegšanu izsludinātajā konkursā un projekta īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras 

mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra 

dzirnavās””  kopējās izmaksas 16353,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti 

piecdesmit trīs euro, 00 centi), tajā skaitā PVN. 

3. Nodrošināt projekta “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma 

saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās”” 

īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 2452,95 EUR 

(divu tūkstošu divu simti sešdesmit septiņu euro un 25 centu) apmērā.  

4. Projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 

nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

2. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 

 2019. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 

pamatbudžetā. 

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

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

var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas ārkārtas sēdes 07.11.2019. (protokols Nr.16) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta grozījumus 

 (1. pielikums): 

1.1. Ieņēmumos 355 euro; 

1.2. Izdevumos  355 euro. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta grozījumus 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām 355 euro (2. pielikums). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/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. 

 

3. Par Rucavas novada domes lēmumu atcelšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis, jurists G.Šķubers) 

 

  2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Robežsargi”, “Kapteiņi”, “Matroži” nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.5, 

p.3.5.), tajā skaitā, nododot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Robežsargi” (kadastra 

numurs: Nr.64840070053), Rucavas pagastā, pirms tam veicot tā novērtēšanu. 

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

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

tika nolemts, ka nekustamo īpašumu “Robežsargi”  nodos atsavināšanai par nosacīto 

cenu EUR 78 000,00 un uzdots sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma 

atsavināšanai. 

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

īpašuma “Robežsargi” pārdošanu izsolē” (protokols Nr.10, p.3) apstiprināta izsoles 

komisija un izsoles noteikumi. 

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” (protokols Nr.10, p.3) darbību līdz galīgā nolēmuma 

šajā lietā spēkā stāšanās brīdim. 

Pieteikumu tiesā iesniedzis  [..]. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Robežsargi”, kad.nr.64840070053 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu 

soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa apturēšanu” (protokols Nr.13, 

p.5.) apturēts nekustamā īpašuma “Robežsargi” atsavināšanas process. 

Rucavas novada dome konstatējusi šādus apstākļus. 

Ar Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 21.aprīļa spriedumu lietā 

Nr.A42543106 Rucavas novada domei uzlikts pienākums pieņemt lēmumu par 

dzīvojamās mājas “Robežsargi” nodošanu privatizācijai. 
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Ar Rucavas pagasta padomes 2008.gada 2.jūlija lēmumu “Par tiesas 

sprieduma izpildi” (prot.Nr.8, 9.1.p.) dzīvojamā māja “Robežsargi” nodota 

privatizācijai. 

2011.gada 16.novembrī ir izsniegti nekustamā īpašuma “Robežsargi” 

dzīvojamo telpu [..] privatizācijas paziņojumi Nr.3-10/1088 un Nr.3-10/1089. Uz ko 

2011.gada 12.decembrī Rucavas novada domē ir saņemts [..]  iesniegums, kurā viņš 

apliecinājis gatavību privatizēt dzīvojamās telpas [..], papildus norādot, ka nepiekrīt 

aprēķinātajai dzīvojamo telpu privatizācijas vērtībai. 

Kā izriet no Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 2019.gada 

16.augusta lēmuma (lietas Nr.A420237519) tiesa ir atzinusi Rucavas novada domes 

2019.gada 10.jūlija lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” pārdošanu izsolē”  

(protokols Nr.10, p.3.) par pirmšķietami prettiesisku, jo tas var radīt kaitējumu 

nekustamā īpašuma “Robežsargi” dzīvojamo telpu [..] īrniekiem, tāpēc pieņemtie 

lēmumi attiecībā uz nekustamā īpašuma “Robežsargi” atsavināšanu būtu atceļami. 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atcelt Rucavas novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Robežsargi”, “Kapteiņi”, “Matroži” nodošanu atsavināšanai 

(prot.Nr.5, p.3.5.) daļā par nekustamā īpašuma “Robežsargi” nodošanu 

atsavināšanai. 

2. Atcelt Rucavas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmuma “Par nekustamā 

īpašuma “Matroži”, “Kapteiņi”, ”Robežsargi” atsavināšanu” (protokols Nr.9, 

p.6.) 3.punktu. 

3. Atcelt Rucavas novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Robežsargi” pārdošanu izsolē” (protokols Nr.10, p.3). 
  

4. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” 2019.gada 1.novembra izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo jurists Gints Šķubers) 

 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Jaunie Pieši” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu“ (protokols Nr.14, 

4.4.p.) pašvaldības nekustamais īpašums “Jaunie Pieši” tika nodots atsavināšanai par 

brīvo cenu EUR 13200,00 un apstiprināti izsoles noteikumi. 

Uz nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” izsoli pieteicās trīs personas: 

1) SIA “GR Grupa”, reģ. Nr.42103052850, Saules iela 92, Grobiņa, Grobiņas 

nov.; 

2) SIA “Unicentrs”, reģ. Nr.42103025551, Lielā iela 1-74, Liepāja, LV-3401; 

3) SIA “Pērle OS”, reģ. Nr.41203025474, Pļavas iela 5-15, Kuldīga, LV-

3301. 

 Izsoles rezultāts – dalībnieks SIA “GR Grupa”, reģ. Nr.42103052850, 

apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu EUR 14 800,-  

(četrpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto 2019.gada 1.novembra mutiskā izsole ir 

atzīstama par notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties Publiska personas 

mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Atzīt 2019.gada 01.novembra nekustamā īpašuma „Jaunie Pieši”, kadastra 

Nr.64520080086, Dunikas pagasta, Rucavas novadā izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātu.  

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “GR Grupa”, reģ. Nr.42103052850, Saules 

iela 92, Grobiņa, Grobiņas nov., ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

“Jaunie Pieši”, kadastra Nr.64520080086, Dunikas pagasta, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “GR Grupa”, reģ. Nr.42103052850. 

4. Lēmumu nosūtīt zināšanai SIA “GR Grupa” uz epasta adresi: 

info@grgrupa.lv. 

  

Pielikumā: 01.11.2019. izsoles protokola kopija uz 2 lp. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

5. Par Rucavas novada pašvaldības policijas priekšnieka apstiprināšanu 

 ( Ziņo izpilddirektors E.Bertrams ) 

 

 Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams informē, ka ir noslēgusies 

atlase uz vakanto pašvaldības policijas priekšnieka amatu un izvirza šim amatam [..].  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 

Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma 4.3.punktu un Rucavas novada domes 

izveidotās komisijas pašvaldības policijas priekšnieka amata kandidatūras 

izvērtēšanai, pieņemto lēmumu,  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā [..] ar 

2019.gada 19.novembri. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 14.10. 

 

Protokola pielikumā: domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    07.11.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

07.11.2019. 

 


