
 
 

     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 17.decembrī                                                                           Nr.20 

Sēde sasaukta pulksten 9.00 

Sēdi atklāj pulksten 9.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Andis Bārdulis, Daiga 

Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Līga Jaunzeme, Irēna Riežniece, Gundega 

Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāte Antra Ate (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās: 

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

Reine, jurists Gints Šķubers. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Čākuri” 2019.gada 2.decembra izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu (Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

2. Par 2019. gada 28.marta lēmuma (protokols Nr.3., 4.9.) grozīšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

3. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Rucavas novadā 2020. gada janvārim – augustam (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

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

speciālajā budžetā (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

5. Par publiskās apspriešanas par Rucavas novada pašvaldības administratīvās 

teritorijas robežu grozīšanu rezultātiem (Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Čākuri” 2019.gada 2.decembra izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

2019.gada 26.septembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par 

nekustamo īpašumu “Čākuri” nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.14, p.1.19.) nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu “Čākuri, kad. Nr.64840050014 Rucavas pagastā. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 24.oktobra lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Čākuri” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu“ (protokols Nr.15, 

6.p.) nekustamais īpašums “Čākuri” tika nodots atsavināšanai par brīvo cenu EUR 

3768,00 un apstiprināti izsoles noteikumi. 

Uz nekustamā īpašuma “Čākuri” izsoli pieteicās viena persona: 

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

nov.; 

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

apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu EUR 4468,- (četri 

tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi eiro un 00 centi). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto 2019.gada 2.decembra 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 – 8 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2019.gada 02.decembra nekustamā īpašuma „Čākuri”, kadastra 

Nr.64840050014, Rucavas 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 

“Čākuri”, kadastra Nr.64840050014, Rucavas pagasta, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “GR Grupa”, reģ. Nr.42103052850. 
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4. Lēmumu nosūtīt zināšanai SIA “GR Grupa” uz e-pasta adresi: 

info@grgrupa.lv. 

 

Pielikumā: 02.12.2019. izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 

 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2. Par 2019. gada 28.marta lēmuma (protokols Nr.3., 4.9.) grozīšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Saskaņā ar Centrālās finanšu līguma aģentūras (turpmāk - CFLA) 2019. gada 

21. novembra vēstuli Nr. 39-2-60/9049 “Par projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/19/I/035 

nosacījumu izpildi (turpmāk - atzinums)” kā rezultātā, saskaņā ar Ministru kabineta 

2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 

25.punktu, Rucavas novada domei 30 darbdienu laikā no atzinuma spēkā stāšanās 

jāslēdz vienošanos ar CFLA par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās). 

Vienošanās parakstīšanai CFLA pieprasa iesniegt papildinātu Rucavas novada 

domes 2019.gada 28.marta lēmumu Nr. 3., 4.9., kurā īpaši atrunātas priekšsēdētāja 

pilnvaras parakstīt vienošanos. 

Ņemot vērā augstāk minēto, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Veikt grozījumus Rucavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā (protokols 

Nr.3., 4.9.), “Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu Rucavas novadā”, papildinot lēmumu ar punktiem 5. un 6, 

izsakot tos šādā redakcijā: 

5. Pilnvarot Rucavas novada domes priekšsēdētāju Jāni Veitu parakstīt vienošanos 

vai līgumu un saistošos dokumentus par projekta Nr.9.3.1.1/19/I/035 

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas 

novadā” īstenošanu. 

6. Pilnvarot Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Andi Roli veikt šī 

lēmuma 5.punktā minētās darbības, Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa 

Vieta prombūtnes laikā. 

 

3. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Rucavas novadā 2020. gada janvārim – augustam 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata jautājumu par  valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās 

pamatizglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2020. gada janvārim – augustam. 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2020.gadam” Izglītības un 

zinātnes ministrija  sagatavojusi  finansēšanas plānu 2020.gadam  par valsts 
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mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām  - pašvaldību izglītības iestādēm 2020.gada 

janvārim – augustam. 

     Rucavas novadam kopējā valsts mērķdotācijas summa pedagogu algām un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI)   2020.gada janvārim - 

augustam  ir 135 096  euro, kas sadalās sekojoši :  

 vispārējās pamatizglītības iestādēm paredzēta valsts mērķdotācija 107 128 

euro,  

 interešu izglītības programmu īstenošanai valsts mērķdotācija – 5512  euro, 

 bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai valsts mērķdotācija –  22 456 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.), kā arī katrā novada izglītības iestādē esošais izglītojamo 

skaits uz 01.09.2019. un īstenojamās izglītības programmas. 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām Rucavas novada izglītības iestādēm 2020. gada janvārim – 

augustam sadalīt sekojoši : 

1. Vispārējai pamatizglītībai: 

1.1. Darba samaksai piešķirtos 107 128  euro: 

1.1.1. Rucavas pamatskolai – 65 208 euro ( algas  52 888 euro, VSAOI 

12 320 euro) jeb  vienam mēnesim  8151 euro (algas 6611 euro, 

VSAOI 1540 euro) 

1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 41 920 euro (algas 33 976 euro, VSAOI 7944 

euro) jeb vienam mēnesim 5240 euro ( algas 4247 euro, VSAOI 

993 euro) 

 

2. Interešu izglītībai  

2.1. Darba samaksai piešķirtos 5512 euro: 

2.1.1. Rucavas pamatskolai – 3352 euro ( algas  2696 euro, VSAOI 656 

euro) jeb  vienam mēnesim 419 euro (algas 337 euro, VSAOI 82 

euro) 

2.1.2. Sikšņu pamatskolai – 2160 euro (algas 1736 euro, VSAOI 424 

euro) jeb vienam mēnesim 270 euro ( algas 217 euro, VSAOI 53 

euro) 

 

3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 

3.1. Darba samaksai piešķirtos 22 456  euro 

3.1.1. Rucavas PII “Zvaniņš” – 16 040  euro ( algas  12 928 euro, VSAOI 

3112 euro) jeb  vienam mēnesim 2005 euro (algas 1616 euro, 

VSAOI 389 euro) 

3.1.2. Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupai – 6416 euro (algas 5168 

euro, VSAOI 1248 euro) jeb vienam mēnesim 802 euro ( algas 646 

euro, VSAOI 156 euro) 

 

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

speciālajā budžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
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Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 

pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

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

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

var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, 

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 

grozījumus (1.pielikums un 2.pielikums ): 

1.1.Ieņēmumos 4364; 

1.2.Izdevumos  4364 euro. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām 4364 euro (2. pielikums). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta 

grozījumus atbilstoši funkcionālajā kategorijām (3. pielikums). 

4. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/B 

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

Rucavas novada pašvaldības 2019 gada budžetu””. 

5. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

ir brīvi pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

5. Par publiskās apspriešanas par 

Rucavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu 

rezultātiem 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 
 

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka “pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 

aizliegta ar likumu”. 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka "dome 

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

var lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai 

nosaukuma maiņu ", savukārt šī likuma 61. pants nosaka, ka "konsultatīvos nolūkos 

pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz 

domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās 

kompetences jautājumiem. Publiskā apspriešana jārīko par pašvaldības 

administratīvās teritorijas robežu grozīšanu.” 

No iepriekš norādītā normatīvā regulējuma izriet ne vien pašvaldības tiesības, 

bet arī pienākums rīkot publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas 

robežu grozīšanas gadījumā, turklāt likuma "Par pašvaldībām" 21 .panta pirmās daļas 

4.punktā noteikts, ka tikai dome var lemt par administratīvās teritorijas grozīšanu. 
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Pašvaldībai ir pienākums noskaidrot sabiedrības viedokli par aktuāliem jautājumiem, 

kas skars ikvienu novada iedzīvotāju, aizstāvēt to viedokli un intereses. Likuma "Par 

pašvaldībām" 12.pants sniedz tiesības realizēt arī brīvprātīgās iniciatīvas teritoriālās 

reformas ietvaros, jo neviens spēkā esošs normatīvais akts to neaizliedz. Likumdevējs 

nav sniedzis detalizētu regulējumu publiskās apspriešanas ietvaram un kārtībai, 

norādot vien minimālo norises termiņu, kā arī pienākumu rīkot iedzīvotāju sapulci 

publiskās apspriešanas ietvaros. 

1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas (turpmāk arī - Harta), 

kas ir saistoša arī Latvijai, 5.pants nosaka, ka "vietējās varas teritoriju robežu 

izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu. 

pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts”. Satversmes tiesas 

2009.gada 20.janvāra lēmumā par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr.2008-25-01 

2.punktā norādīts, ka "Hartas angļu valodā sastādītajā tekstā lietotais jēdziens „local 

communities" latviešu valodā būtu tulkojams ar vārdkopu "vietējās kopienas", nevis 

"vietējā vara" un ar to būtu saprotams visu attiecīgās teritorijas iedzīvotāju 

strukturēts kopums". Harta arī paredz, ka "pilsoņu tiesības piedalīties valsts lietu 

pārvaldīšanā pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām Eiropas Padomes 

dalībvalstīm". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir norādījusi, ka 

"Hartas 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības savas kompetences un likumu 

ietvaros darbojas patstāvīgi, kas gan nenozīmē, ka pašvaldība var darīt, ko vēlas, jo 

galvenais pašvaldību funkcionēšanas mērķis ir tās iedzīvotāju interešu 

nodrošināšana". 

Latvijas Republikas Satversmes 100.pants nosaka, ka „ ikvienam ir tiesības uz 

vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust 

savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta". Satversmē nostiprināts Latvijas kā 

demokrātiskas valsts pamatprincips un noteikts, ka suverēnā vara pieder Latvijas 

tautai. Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana jautājumos, kas būtiski ietekmē 

iedzīvotājus, ir viens no demokrātiskas valsts elementiem.  

Administratīvi teritoriālā reforma ir svarīgs un nozīmīgs valsts un sabiedrības 

dzīves jautājums, kas ieviesīs nozīmīgus pārkārtojumus valsts pārvaldes organizācijā 

un sabiedrības dzīvē, tāpēc Rucavas novada domes deputāti, lai pilnvērtīgi varētu 

pārstāvēt iedzīvotāju intereses, pieņēma lēmumu rīkot publisko apspriešanu. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 14.11.2019. sēdes lēmumu „Par publisko 

apspriešanu par Rucavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu 

grozīšanu” (prot.nr.17, 3)  no 2019.gada 15.novembra līdz 2019.gada 9.decembrim 

tika organizēta publiskā apspriešana ar sanāksmi 2019.gada 2.decembrī, lai 

noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Rucavas novada pašvaldības 

administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai likvidēšanu.  

Publiskajā apspriešanā varēja piedalīties 18 gadu vecumu sasniegušas Nīcas 
novadā deklarētas personas, kā arī personas, kurām Rucavas novadā pieder 
nekustamais īpašums.  

Apspriešanas ietvaros iedzīvotāji tika aicināti atbildēt uz jautājumu "Vai Jūs 
atbalstāt Rucavas novada saglabāšanu esošajās robežās?", kā arī izteikt savu 
viedokli un komentārus saistībā ar iespējamu robežu grozīšanu vai likvidēšanu. 
Viedokli varēja izteikt gan aizpildot aptaujas Rucavas novada domē un Dunikas 
pagasta pārvaldē, iesniedzot „Iesniegumu likumā”  noteiktajā kārtībā noformētu 
iesniegumu, elektroniski, nosūtot uz e - pasta adresi dome@rucava.lv; vienotajā 
valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 

 

 

mailto:dome@rucava.lv
http://www.latvija.lv/
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Apspriešanas anketu apkopojums: 

Laika posmā no 15.novembra līdz 9.decembrim iesniegtas 93 anketas. 

 

NĒ saka 12 respondenti, no tiem 6 ar priekšlikumiem: 

1) Grobiņas novada ietvarā, 

2) Vienu novadu līdz Liepājai un aiz Liepājas, 

3) Nīca + Rucava, 

4) Atdalīt Dunikas pagastu, 

5) Veidot Lejaskurzemes novadu, kurā apvienota Nīcas, Rucavas, Priekules, Vaiņodes 

un Grobiņas pašreizējie novadi, 

6)Apvienot ar Nīcu, nosaukt “Rucavnīca”. 

 

JĀ saka 81 respondenti, no tiem 12 ar priekšlikumiem: 

1) Negrib izmaiņas, 

2) Ar Nīcu, 

3) Apraksta kā Šveices modeli, 

4) Apmierina pašreizējā robeža, 

5) VARAM varētu sniegt konkrētu izskaidrojumu, kā būs pēc reformas, 

6) Klāt Grobiņai un sakārtot ceļus, 

7) Atbalsta saglabāt Rucavas novadu esošajās robežās, jo cilvēki aizplūdīs, zaudēsim 

identitāti, 

8) Neredz ka izplānotā reforma praktiski varētu darboties, 

9) Ir labi kā ir tagad, 

10) Pievienot Kalnišķus, 

11) Reforma sasteigta un piespiedu kārtā, nepārdomāta apvienojot novadus, vajadzīga 

izpēte, 

12)Nemainot esošās robežas, iekļaut Liepājas rajona teritorijā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto,  

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

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nelikvidēt un negrozīt Rucavas novada administratīvās teritorijas robežas. 

2. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  
 

Lēmumu var pārsūdzēt mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 9.15. 

 

Protokola pielikumā: domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    17.12.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

17.12.2019. 

 


