
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2019. gada 28. martā                                                                    Nr.3 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāts Jānis Veits (atrodas atvaļinājumā). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

Šķubers, finanšu analītiķe Ināra Reine, klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova, 

Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 
(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

1.1. Par īpašuma [..] izpirkšanu 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.4. Par 2018.gada 24.maija domes lēmuma grozīšanu 

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

 

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 dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

2.3. Par dzīvokļa Dunikas pagastā izīrēšanu 

2.4. Par dzīvokļa piešķiršanu Dunikas pagastā 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par Rucavas novada izglītības iestādēm (informatīvs) 
 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors 
E.Bertrams, jurists G.Šķubers, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)  
 

4.1. Par Sikšņu pamatskolas direktores darba likmes palielināšanu 

4.2. Tūrisma organizatores [..] iesnieguma izskatīšana par likmes maiņu 

4.3. Rucavas pamatskolas direktores [..] iesnieguma izskatīšana par algas likmes 
paaugstināšanu 

4.4. Rucavas kultūras nama direktores iesnieguma izskatīšana par stundu likmes 
paaugstināšanu 

4.5. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

4.6. Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām 

4.7. Par saistošo noteikumu „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību 
Rucavas novadā” pieņemšanu 

4.8. SIA “Spīlas” 2018. gada pārskata apstiprināšana 

4.9. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma 
īstenošanu Rucavas novadā 

4.10. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Sventājas upes ielejas un “Leju 

svētavota” labiekārtošana” realizēšanu 

4.11. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance”  2019. gada darba plāna 
apstiprināšana 

4.12. Par Sikšņu pamatskolas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 
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Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja vietnieka A.Roļa ziņojums 

 

Priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 28. marta 
sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 
5. Par platības precizēšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 
priekšsēdētājs A.Rolis) 
6. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 
priekšsēdētājs A.Rolis) 
7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Papildināt darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

5. Par platības precizēšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 
priekšsēdētājs A.Rolis) 
6. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 
priekšsēdētājs A.Rolis) 
7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 
 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par īpašuma [..] izpirkšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (14.03.2019.Nr.2.1.13/413), kurā lūgts atļaut izpirkt zemi zem 
piederošas ēkas, kas atrodas uz zemes gabala [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ar 2008.gada 24.septembra Dunikas pagasta padomes lēmumu 1.§.8.1., protokols 
Nr.9, “Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju izvērtēšanu” zemes gabals [..] 

apstiprināts kā pagasta padomei piekrītošs. 
Lai atsavinātu zemes gabalu [..], nepieciešams to uzmērīt, ierakstīt zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.03.2019.(protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. zemes vienībai ar kad.apz. [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt nosaukumu 
[..]; 

2. zemes vienībai noteikt platību 0,06 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes vienībai [..], noteikt zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju 
apbūve - NĪLM kods 0601. 

4. Veikt zemes vienības uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (19.03.2019.Nr.2.1.13/434), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu [..]. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu [..], Dunikas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes 

lietošanas mērķi. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.03.2019.(protokols Nr.3) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..] Dunikas pagastā; 
2.  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.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
5. Paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] 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. 

 

1.3. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata kopīpašnieku [..] iesniegumu (18.03.2019.Nr.2.1.13/428), kurā lūgts atļaut 
sadalīt kopīpašumu [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Īpašums sastāv no 12 zemes 
vienībām. Lūgts atļaut sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], kuras kopējā platība 
ir 27,5ha, atdalot 6,0 ha, piešķirt jaunu nosaukumu [..]. Paliekošai zemes vienības daļai 
apmēram 21,5ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu [..]. 



5 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 28. marta sēde 

Pamatojoties uz 22.11.2018.gadā pie zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes noslēgto 
PRIEKŠLĪGUMU Nr.5342; 08.03.2019.gadā noslēgto vienošanos Nr.1107 un 
08.03.2019.gadā  noslēgto MANTOJUMA SADALES LĪGUMU Nr.1095, lūgts atļaut atdalīt 
no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 

[..] - 0,8ha, piešķirt nosaukumu [..] 
[..] DAĻA - 21,5ha, piešķirt nosaukumu [..] 
[..] - 3,75ha, piešķirt nosaukumu [..] 
[..] - 1,42ha, piešķirt nosaukumu [..] 
[..] - 0,13ha, mainīt un piešķirt jaunu nosaukumu [..] 
[..] - 6,02ha, piešķirt nosaukumu [..] 
[..] - 3,32ha, piešķirt nosaukumu [..] 
[..] DAĻA - 6,0ha, piešķirt nosaukumu [..] 
[..] - 4,2ha, piešķirt nosaukumu [..]  
[..] - 0,2ha, piešķirt nosaukumu [..]. 
Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] - 0,2ha; [..] - 0,2ha un [..] 

- 0,2ha atstāt nosaukumu [..]. 
„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības administratīvās 

teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams teritorijas 
sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts — zemes 

ierīcības projekts. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte I.Šusta. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.03.2019.(protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 

2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā 
apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”), 30.04.2013.Ministru kabineta noteikumi Nr.240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.4.punktu, un  

iepriekš minēto,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. atļaut kopīpašniekiem [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 
2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 0,8 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 3,75 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; 
8. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 1,42 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
9. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
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10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; 
11. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 0,13 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
12. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], mainīt un piešķirt jaunu 

nosaukumu un adresi [..], Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477; 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; 
14. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 6,02 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
15. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; 
17. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 3,32 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
18. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
19. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201; 
20. atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] platība 4,2 ha (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un [..] platība 0,2ha (vairāk vai mazāk 
pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

21. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..]piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
22. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201; 
23. Īpašumā [..] paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] noteikt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

24. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], sadalot to divās daļās – 21,5ha 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un 6,00ha (vairāk 
vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

25. Zemes vienības daļai ar platību 21,5ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas) piešķirt nosaukumu [..]; 

26. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

27. Zemes vienības daļai ar platību 6,0ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas) piešķirt nosaukumu [..]; 

28. zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

29. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums Nr.1); 
30. zemesgabalu sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes ierīcības 

likuma” prasībām. 
31. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

Sēžu zālē ienāk deputāts R.Timbra. 
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1.4. Par 2018.gada 24.maija domes lēmuma grozīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (18.03.2019.Nr.2.1.13/427), kurā lūgts grozīt 2018.gada 24.maija 
domes lēmuma “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” (prot.Nr.10, 1.2.p.) sesto punktu izsakot 

to šādi: atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..] un septīto punktu izsakot šādi: zemes 

gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

Iesniegumam pievienota 08.03.2019.gadā zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes 
izsniegta ģenerālpilnvara Nr.1105 saistībā ar īpašumu [..] un [..] dokumentu kārtošanu.  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāti R.Timbra un 

I.Šusta. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 

21.03.2019.(protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.panta otro daļu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. grozīt 2018.gada 24.maija domes lēmuma “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” 

(prot.Nr.10, 1.2.p.) sesto punktu izsakot to šādā redakcijā: “atdalītam zemes gabalam 

piešķirt nosaukumu [..]; 
2. grozīt 2018.gada 24.maija domes lēmuma “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” 

(prot.Nr.10, 1.2.p.) septīto punktu izsakot to šādā redakcijā: “zemes gabalam [..] 

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. 

 

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (28.02.2019.Nr.2.1.13/373), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 
21.03.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 12  zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 
pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
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un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes 
ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto “Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam [..]. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (28.02.2019.Nr.2.1.13/372), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 
21.03.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 12  zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 
pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes 
ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam [..]. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (28.02.2019.Nr.2.1.13/371), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 
21.03.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 12  zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 
pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.03.2019.(protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes 
ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam [..]. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (14.03.2019.Nr.2.1.13/415), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 
21.03.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 12  zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 
pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
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23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes 
ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto “Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam [..]. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

 

1.9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (15.03.2019.Nr.2.1.13/422), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 
21.03.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 12  zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās “Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 
pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.3) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes 
ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto “Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam [..]. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena   mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Sakarā ar to, ka sēdē piedalās nekustamā īpašuma speciāliste Dz.Bļinova 
priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu izskatīt  5.jautājumu ”Par platības 
precizēšanu” un 6.jautājumu “Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu” sēdes sākumā. 
Deputāti piekrīt. 
 

5. Par platības precizēšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata SIA “LATVIJASMERNIEKS" reģ.Nr.40003783960 Dienvidkurzemes biroja 
iesniegumu (27.03.2019.Nr.2.1.13/456) kurā informē, ka ir veikta īpašuma [..], Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā ar kadastra apzīmējumu [..] zemes kadastrālā uzmērīšana. 
Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība ir mazāka par pašvaldības lēmumā norādīto 
zemes platību.  

Lūgts pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu un grafiskā pielikuma 
apstiprināšanu 

Dunikas pagasta padomes 2007.gada 30.augusta sēdes protokola izrakstā Nr.9., “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520150061 
platība ir 1,5ha. Zemes kadastrālajā uzmērīšanā aprēķinātā zemes platība ir 0,92ha. 

Pamatojoties uz 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 “Zemes 

kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 287.punktu, kas nosaka, ka veicot pirmreizējo zemes 
kadastrālo uzmērīšanu, mērnieks izvērtē zemes vienības platību. Ja konstatē platību atšķirību, 
kas pārsniedz šo noteikumu 188.punktā norādīto, mērnieks sagatavo zemes robežu plāna 
projektu un pavadvēstuli par konstatēto pieļaujamo platību atšķirību un nosūta ierosinātājam 
tālākai iesniegšanai vietējā pašvaldībā precizējoša lēmuma pieņemšanai. 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Precizēt nekustamā īpašuma [..] Dunikas pagastā, zemes platību no 1,5ha uz 0,92ha. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

6. Par nekustamā īpašuma „Pļavnieki” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (25.03.2019.Nr.2.1.13/445), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu [..]. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes 

lietošanas mērķi. 
Pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

https://likumi.lv/ta/id/243225#p188
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1. atļaut [..] sadalīt nekustamo īpašumu [..] Rucavas pagastā; 
2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 3,0 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
5. zemes 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. 

 

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

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 
(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (14.03.2019.Nr.2.1.13/417), 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 2.jūnijā, pagarināts 2017.gada 
31.maijā uz laiku līdz 2018.gada 1.jūnijam un pagarināts 2018.gada 28.jūnijā uz laiku līdz 
2019.gada 1.jūnijam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 
01.03.2019. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri nav. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (21.03.2019. 
prot.Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

ar [..], uz laika posmu no 2019.gada 2.jūnija līdz 2020.gada 1.jūnijam. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt 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 dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 
(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (14.03.2019.Nr.2.1.13/418), 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2008.gada 26.februārī, pagarināts 2017.gada 
2.martā uz laika posmu līdz 2018.gada 1.martam un pagarināts 2018.gada 28.februārī uz laika 
posmu līdz 2019.gada 1.martam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 
informācijas uz 01.03.2019. pašvaldībai parāds par īri ir 2.58 EUR.  
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 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (21.03.2019. 
prot.Nr.3), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

ar [..] uz laika posmu līdz 2020.gada 1.martam.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2.3. Par dzīvokļa Dunikas pagastā izīrēšanu 

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

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (01.12.2016.Nr.2.1.8/1988), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa [..] Dunikas pagastā, Rucavas novadā izīrēšanu un 
līguma pārslēgšanu. Iesnieguma iesniedzējs norādījis, ka vēlas izīrēt dzīvokli ar izpirkuma 
tiesībām. 
 Rucavas novada dome 2016.gada 8.aprīlī pārņēma no VAS “Privatizācijas aģentūras” 

dzīvokli [..] Dunikas pagastā, Rucavas novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums [..] Rucavas 

novada pašvaldības īpašumā. 2016.gada 25.augustā dzīvoklis [..] ierakstīts Zemesgrāmatā uz 
Rucavas novada pašvaldības vārda. Nekustamais īpašums [..] sastāv no trīs dzīvokļu 
īpašumiem, no kuriem divi dzīvokļi ir privatizēti. Dzīvokli [..] (neprivatizēto daļu) Rucavas 
novada dome 2016.gada 29.decembrī bija izīrējusi [..] uz laiku līdz 2021.gada 31.decembrim. 
Dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts 2019.gada 7.februārī, sakarā ar īrnieka nāvi. 

Ņemot vērā, Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (21.03.2019. 

prot.Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 

ceturto daļu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Uzņemt  Dunikas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.04.2019. 

2. Izīrēt dzīvokli [..], Dunikas pagasts, Rucavas novads 35.2 m
2 platībā [..]. 

3. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Dunikas pagasts, Rucavas novads ar 

[..] uz laika posmu no 01.04.2019.- 31.03.2020. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.4. Par dzīvokļa piešķiršanu Dunikas pagastā 
(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (27.02.2019. Nr.2.1.13/367), 

kurā lūgts rasts iespēju piešķirt dzīvojamo platību ar centrālo apkuri Rucavas novada Dunikas 
pagastā. 
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 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] pieder īpašums 
Dunikas pagastā, kadastra Nr. [..], ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas 
nodrošināšanai. Persona ir deklarēta Rucavas novadā. 
 Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai nav 
trūcīgās personas statuss, ir apgādnieki. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (21.03.2019. 
prot.Nr.3), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma “”Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 7.panta piektās daļas 3.punktu un 2018.gada 
25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Rucavas novadā” 16.1. punktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra); PRET – 1 

(Gundega Zeme); ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atteikt sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā [..]. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

3.1. Par Rucavas novada izglītības iestādēm (informatīvs) 
(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

 Saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule Nr.4-7e/19/556 par izglītības 
iestāžu tīkla attīstību, kurā, ņemot vērā to, ka pašvaldības ir vispārējās izglītības iestāžu 
dibinātājas, kā arī lēmējas par izglītības iestāžu darbību, aicina iesniegt redzējumu par 
pašvaldības izglītības stratēģiju un izglītības iestāžu tīkla attīstību turpmāko trīs gadu periodā. 
 12.03.2019. Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izglītības speciāliste 
S.Malakauska vērš uzmanību uz 2018.gada 21.jūnijā pieņemto likumu “Grozījumi Vispārējās 
izglītības likumā”, 2018.gada 22.martā pieņemto likumu “Grozījumi Izglītības likumā” un 
2018.gada 20.septembrī pieņemto likumu “Grozījumi Izglītības likumā” un informē par 
izmaiņām. S.Malakauska ir sagatavojusi novada izglītības iestāžu vairākus iespējamos 
reorganizācijas plānu izvērtējumus (pielikumā). Skolēnu skaits: Rucavas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Zvaniņš” - 38, Rucavas pamatskolā – 66, Sikšņu pamatskolā – 46, 
pirmskolas grupā – 20. Pedagogu sastāvs abās skolās ir nokomplektēts un stabils. Skolas 
piedalās projektos - “Pumpurs”,  “Kompetenču pieeja mācību saturā”, u.c. 
 12.03.2019. Izglītības, kultūras un sporta komiteja (protokols Nr.3) nolēma Rucavas 
novada izglītības iestāžu darbībā izmaiņas neveikt un uzdot izglītības speciālistei Sandrai 
Malakauskai nosūtīt vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers, 
izpilddirektors E.Bertrams, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)  
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4.1. Par Sikšņu pamatskolas direktores darba likmes palielināšanu 
(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts Sikšņu pamatskolas direktores [..] 

iesniegums (24.01.2019.Nr.2.1.13/259), kurā lūgts palielināt Sikšņu pamatskolas direktores 
darba likmi no 0,2 uz 0,6. 

 Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 12.03.2019.(protokols Nr.3) un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 14.03.2019. (protokols Nr.7) atzinumu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Mainīt amata vietai “direktore” (Sikšņu pamatskola) likmi no 0.2  uz 0.6, nosakot 

mēneša darba algas likmi 950,00 euro ar atalgojumu 570,00 euro mēnesī ar 2019. gada 1. 

aprīli.  
 

4.2. Tūrisma organizatores [..] iesnieguma 

izskatīšana par likmes maiņu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts tūrisma organizatores [..] iesniegums 

(13.03.2019.,Nr.2.1.13/406). Sakarā ar ēkas “Dzintarvēji” atjaunošanas darbiem un plānoto 
ēkas nodošanu ekspluatācijā, būs nepieciešami telpu iekārtošanas darbi, mēbeļu izvietošana, 
ekspozīcijas izvietošana u.c.  Vēlami arī citi darbi plānojot ēkas atklāšanas pasākumu šā gada 
jūnijā. Atjaunotajā ēkā tiks paaugstināta tūrisma informācijas punkta sniegto pakalpojumu 
kvalitāte. Ņemot vērā pieaugušo tūristu plūsmas intensitāti, lūdzu paredzēt tūrisma 
organizatoram [..] darba laiku no 01. maija līdz 30. septembrim. 
 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 14.03.2019. (protokols Nr.7) atzinumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta); PRET – 2 (Romārs Timbra, 
Gundega Zeme); ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Noteikt tūrisma organizatoram darba laiku no 01. maija līdz 30. septembrim. 
 

4.3. Rucavas pamatskolas direktores [..] iesnieguma izskatīšana  
par algas likmes paaugstināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata Rucavas pamatskolas direktores [..] iesniegumu ar lūgumu noteikt: 
1. saimniecības pārzinim  mēneša darba algas likmi 600 euro (pašreizējā mēneša darba algas 

likme 516 euro, pilna slodze), 

2. ēdnīcas vadītājai mēneša darba algas likmi 550 euro (pašreizējā mēneša darba algas likme 
516 euro, slodze 0.96), 

3. apkures/krāšņu kurinātājiem mēneša darba algas likmi 480 euro (pašreizējā mēneša darba 
algas likme 430 euro, pilna slodze). 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 14.03.2019. (protokols Nr.7) atzinumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET –  

nav; ATTURAS – 1 (Daiga Ķēdže), NOLEMJ: 
1. Noteikt amata vietai “saimniecības pārzinis” (Rucavas pamatskola) mēneša darba algas 

likmi 580 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 
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2. Noteikt amata vietai “ēdnīcas vadītāja” (Rucavas pamatskola) likmi 1.00 ar mēneša 
darba algas likmi 550 euro un atalgojumu mēnesī 550,00 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

3. Noteikt amata vietai “apkures/krāšņu kurinātājs” (Rucavas pamatskola ) mēneša darba 
algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1.aprīli. 

4. Noteikt amata vietai “palīgstrādnieks” (Rucavas pamatskola) mēneša darba algas likmi 
450 euro ar 2019. gada 1. aprīli.  

 

4.4. Rucavas kultūras nama direktores iesnieguma izskatīšana 

 par stundu likmes paaugstināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata Rucavas kultūras nama direktores [..] iesniegumu ar lūgumu noteikt stundu 
likmi 5.00 euro esošo 4.00 euro vietā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 14.03.2019. (protokols Nr.7) atzinumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 
Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS - 2 

(Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže), NOLEMJ: 
Noteikt amata vietai “kultūras nama direktore” (Rucavas kultūras nams)  stundas likmi 

5.00 euro ar 2019. gada 1.aprīli. 
 

 4.5. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Tiek izskatītas sagatavotās izmaiņas Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā. 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 37.punktā nepiedalās deputāte 
G.Zeme. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 14.03.2019. (protokols Nr.7) atzinumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 
Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 3 (Andis 

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta), NOLEMJ: 
1. Noteikt amata vietai “remontatslēdznieks” (komunālā daļa Rucavā) mēneša darba 

algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1.aprīli. 
2. Noteikt amata vietai “apkures/krāšņu kurinātājs” (komunālā daļa Rucavā) mēneša 

darba algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 
3. Noteikt amata vietai “palīgstrādnieks” (komunālā daļa Rucavā) mēneša darba algas 

likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli.  
4. Noteikt amata vietai “remontstrādnieks” ieraksts Nr.36 un Nr.37 (komunālā daļa 

Rucavā) mēneša darba algas likmi 480 euro ar 2019. gada 1. aprīli 
5. Noteikt amata vietai “remontstrādnieks” ieraksts Nr.38 (komunālā daļa Rucavā) 

mēneša darba algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 
6. Izveidot amata vietu “elektriķis” un noteikt stundas likmi 5.00 euro ar 2019. gada 1. 

maiju.  

7. Noteikt amata vietai “santehniķis” (komunālā daļa Dunikā) mēneša darba algas likmi 
450 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

8. Noteikt amata vietai “remontstrādnieks” (komunālā daļa Dunikā) mēneša darba algas 
likmi 480 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

9. Noteikt amata vietai “apkures/krāšņu kurinātājs” (komunālā daļa Dunikā) mēneša 
darba algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 
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10. Noteikt amata vietai “palīgstrādnieks” (komunālā daļa Dunikā) mēneša darba algas 
likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli.  

11. Noteikt amata vietai “labiekārtošanas strādnieks” (komunālā daļa Dunikā) mēneša 
darba algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli.  

12. Likvidēt amata vietu “elektriķis” ( komunālā saimniecība Dunikā ) ar 2019. 1. maiju. 
13. Noteikt amata vietai “sieviešu vokālā ansambļa vadītāja” (Rucavas kultūras nams)  

mēneša darba algas likmi 450 euro un 0.2 slodzi ar mēneša atalgojumu 90.00 euro ar 
2019. gada 1. aprīli.   

14. Noteikt amata vietai “etnogrāfiskā ansambļa vadītāja” (Rucavas kultūras nams)  
mēneša darba algas likmi 450 euro un 0.2 slodzi ar mēneša atalgojumu 90.00 euro ar 
2019. gada 1. aprīli.   

15. Noteikt amata vietai “deju kolektīva vadītāja” (Rucavas kultūras nams)  mēneša darba 
algas likmi 450 euro un 0.15 slodzi ar mēneša atalgojumu 67.50 euro ar 2019. gada 1. 
aprīli.   

16. Noteikt amata vietai “koncertmeistars” (Rucavas kultūras nams)  mēneša darba algas 
likmi 450 euro un 0.10 slodzi ar mēneša atalgojumu 45.00 euro ar 2019. gada 1. aprīli.   

17. Noteikt amata vietai “kapelas vadītājs” (Rucavas kultūras nams)  mēneša darba algas 
likmi 450 euro un 0.10 slodzi ar mēneša atalgojumu 45.00 euro ar 2019. gada 1. aprīli.   

18. Noteikt amata vietai “dekorators” (Rucavas kultūras nams)  mēneša darba algas likmi 
450 euro un 0.17 slodzi ar mēneša atalgojumu 76.50 euro ar 2019. gada 1. aprīli.   

19. Noteikt amata vietai “amatierteātra kolektīva vadītāja” (Rucavas kultūras nams)  
mēneša darba algas likmi 450 euro un 0.20 slodzi ar mēneša atalgojumu 90.00 euro ar 

2019. gada 1. aprīli. 
20. Noteikt amata vietai “deju kolektīva vadītāja” (Rucavas kultūras nams) mēneša darba 

algas likmi 450 euro un 0.65 slodzi ar mēneša atalgojumu 292.50 euro ar 2019. gada 1. 
aprīli. 

21. Noteikt amata vietai “koncertmeistars” (Rucavas kultūras nams) mēneša darba algas 
likmi 450 euro un 0.26 slodzi ar mēneša atalgojumu 117.00 euro ar 2019. gada 1. 
aprīli. 

22. Noteikt amata vietai “dramatiskās kopas vadītāja” (Dunikas tautas nams) mēneša darba 
algas likmi 450 euro un 0.20 slodzi ar mēneša atalgojumu 90.00 euro ar 2019. gada 1. 
aprīli. 

23. Noteikt amata vietai “deju kolektīva vadītājs” (Dunikas tautas nams) mēneša darba 
algas likmi 450 euro un 0.20 slodzi ar mēneša atalgojumu 90.00 euro ar 2019. gada 1. 
aprīli. 

24. Noteikt amata vietai “vadītāja” (Sikšņu bibliotēka) mēneša darba algas likmi 590 euro 
ar 2019. gada 1. aprīli. 

25. Noteikt amata vietai “tūrisma organizators” mēneša darba algas likmi 530 euro ar 
2019. gada 1. aprīli. 

26. Noteikt amata vietai “tūrisma organizators” mēneša darba algas likmi 530 euro un 0.5 

slodzi ar mēneša atalgojumu 265.00 ar 2019. gada 1. aprīli. 
27. Noteikt amata vietai “vadītāja” (bērnu un jauniešu dienas centrs “Purenīte”) mēneša 

darba algas likmi 480 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 
28. Noteikt amata vietai “pulciņa vadītāja” (bērnu un jauniešu dienas centrs “Purenīte”) 

mēneša darba algas likmi 450 euro un 0.20 slodzi ar mēneša atalgojumu 90.00 euro  ar 
2019. gada 1. aprīli. 

29. Noteikt amata vietai “skolotāja palīgs” (Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības 
grupu) mēneša darba algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

30. Noteikt amata vietai “skolotāja palīgs” (Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības 
grupu) mēneša darba algas likmi 450 euro  un 1.10 slodzi un mēneša atalgojumu 
495.00 ar 2019. gada 1. aprīli. 
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31. Noteikt amata vietai “apkures/krāšņu kurinātājs” (Sikšņu pamatskola ar pirmskolas 
izglītības grupu) mēneša darba algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

32. Noteikt amata vietai “palīgstrādnieks” - no 01.05.-30.09. (Sikšņu pamatskola ar 
pirmskolas izglītības grupu) mēneša darba algas likmi 450 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

33. Noteikt amata vietai “saimniecības pārzinis” (Sikšņu pamatskola ar pirmskolas 
izglītības grupu) mēneša darba algas likmi 580 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

34. Noteikt amata vietai “pavāre” (Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu) 
mēneša darba algas likmi 480 euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

35. Noteikt amata vietai “pavāre” (Rucavas pamatskola) mēneša darba algas likmi 480 
euro un 0.7 slodzi ar mēneša atalgojumu 336.00 euro. 

36. Noteikt amata vietai “skolotāja palīgs” (PII “Zvaniņš”) mēneša darba algas likmi 450 
euro ar 2019. gada 1. aprīli. 

37. Noteikt amata vietai “direktore” (pašvaldības aģentūra “Rucavas novada  Dunikas 

ambulance”) mēneša darba algas likmi 800 euro un 0.25 slodzi ar mēneša atalgojumu 
200.00 euro. 

38. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajiem grozījumiem. 
 

4.6. Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

12. martā Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes valde tikās ar Izglītības 
un Zinātnes Ministrijas ministri Ilgu Šuplinsku, lai runātu par Sporta skolu aktuāliem 
jautājumiem. Sarunas laikā tika secināts, ka IZM Sporta departamenta darbinieki nav 
informējuši Ministri par trūkstošo finansējumu treneru algām. Līdz ar to no Ministrijas puses 
trūkstošais finansējums treneru algām netiks atrasts.  

Lai nodrošinātu Rucavas novada audzēkņu treniņu nodarbības, Liepājas rajona sporta 
skolai nepieciešams finansiālais atbalsts no Rucavas novada pašvaldības, lai apmaksātu 
treneru algas. 

Liepājas rajona Sporta skolas lūdz rast iespēju Rucavas novada domei piešķirt 
finansējumu treneru algām 134,92 eiro mēnesī. Kopējā nepieciešamā finansējuma summa par 
februāra līdz augusta (ieskaitot) mēnešiem ir 944,44 eiro. 

2019. gada 21. janvārī Sporta skola lūdza Rucavas pašvaldības finanšu komitejai 
iekļaut Rucavas novada domes budžetā, ja rastos šāds IZM finansējuma trūkums. 
 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.8) atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Lai nodrošinātu Rucavas novada audzēkņu treniņu nodarbības, iekļaut Rucavas novada 
pašvaldības 2019. gada budžeta projektā 944.44 euro treneru algu līdzfinansējumam. 
 

4.7. Par saistošo noteikumu „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību 
Rucavas novadā” pieņemšanu 

(Ziņo jurists Gints Šķubers) 
 

Viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā.  
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtā daļa nosaka, vietējās pašvaldības 
dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz:  

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;  
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2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības;  
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā 
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;  
4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;  
5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 20.02.2019. (protokols 
Nr.2.) un Finanšu pastāvīgās komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.8) ieteikumu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 43. panta pirmās 
daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3„Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
kārtību Rucavas novadā”. 

2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Duvzares Vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv un izlikt redzamā vietā 
pašvaldības domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

       

Pielikumā: 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā” uz 11 lp. 

 

4.8. SIA “Spīlas” 2018. gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

            Deputāti izskata jautājumu par SIA “Spīlas” 2018. gada pārskata apstiprināšanu. 
            Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.8) ieteikumu un 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas otro punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Irēna Šusta), NOLEMJ: 
            Apstiprināt SIA “Spīlas” 2018. gada pārskatu (pielikumā). 

 

4.9. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras  
attīstības risinājuma īstenošanu Rucavas novadā 

 (Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 
 

Saskaņā ar 2016. gada 14. aprīlī noslēgto sadarbības līgumu starp Kurzemes 
plānošanas reģionu un Rucavas novada pašvaldību Nr.8-5/KV-DI/14/16 (Rucavas novada 

domes Reģ. Nr. 2016/177), pašvaldība ir Sadarbības partneris projekta “Kurzeme visiem” 

(Nr. 9.2.2.1./15/I/004) (turpmāk – Projekts) īstenošanā atbilstoši 2015. gada 16. jūnija 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas 
noteikumi”. 

Viena no projekta “Kurzeme visiem” darbībām ir Kurzemes plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk – DI plāns) izstrāde un sabiedrībā  
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana jaunizveidotajā infrastruktūrā Kurzemes reģiona 
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pašvaldībās, saskaņā ar DI plānā noteikto. Pašvaldība šī Projekta ietvaros ir atbildīga par 

pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši klientu individuālajiem atbalsta plāniem un 
priekšfinansēšanu. DI plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras veidošanu un ilgtspēju 
nosaka atsevišķi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr.871 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi). 

Pamatojoties uz šo MK noteikumu 22.punktu un 25.1.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā 
25.2.apakšpunktā noteikto, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 
(turpmāk – CFLA) uzaicināja Rucavas novada pašvaldību sagatavot un iesniegt otrajā atlases 
kārtā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) projekta iesniegumu. Pašvaldībai 
kā Sadarbības partnerim Projektā, atbilstoši DI plānam, ir jānodrošina izvēlēto sabiedrībā 
balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumi un jāiesniedz projekta 
pieteikums CFLA līdz 11.02.2019. 

CFLA, pamatojoties uz MK noteikumu 18.punktu, atlases nolikuma grozījumiem un 
Labklājības ministrijas kā atbildīgās iestādes 2019. gada 14. janvāra vēstuli Nr.38-3-01/56 

“Par 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” otrās kārtas projektu iesniegumu atlases termiņu” grozīja Rucavas novada 
pašvaldībai uzaicinājuma vēstulē noteikto projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, nosakot 
to līdz 2019. gada 30.aprīlim (ieskaitot).  

Atbilstoši apstiprinātajam DI plānam un tajā ierosinātajiem grozījumiem (Rucavas 

novada domes 2019. gada 28. februāra lēmums (protokols Nr.2; 4.12.), Rucavas novadā 
paredzēts izveidot infrastruktūru pakalpojumu nodrošināšanai grupu dzīvoklī 11 pilngadīgām 
personām ar GRT un dienas aprūpes centrā 6 pilngadīgām personām ar GRT. 

Saskaņā ar MK noteikumu 10. punktu, pasākuma ietvaros maksimālais attiecināmais 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma apmērs nepārsniedz 85% no kopējā 
projektu attiecināmā finansējuma. Pārējo finansējumu – ne mazāk kā 15% no kopējā projektu 
attiecināmā finansējuma – veido nacionālais publiskais līdzfinansējums – pašvaldību 
finansējums un valsts budžeta dotācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta 
dotācijas piešķiršanu pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 

7. punktu, 21. panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta 
pirmo, 10. panta 2. punktu un 11. panta 2. punktu; 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti 
un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.

1 
punktu; 

Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 871 “Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 
īstenošanas noteikumi” 11.punktu un Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumu 
(protokols Nr.2; 4.12.), 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Savienības fondu 
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
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“Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā 
projektu iesniegumu atlases kārtā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 325287,00 EUR (trīs simti divdesmit 
pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro) apmērā, ko sastāda:  

2.1. ERAF finansējums 85% no kopējām indikatīvajām izmaksām, bet ne vairāk kā 
276493,95 EUR (divi simti septiņdesmit seši tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs 
euro, 95 centi) ar snieguma rezervi; 

2.2. Nacionālais publiskais līdzfinansējums, t.sk. Rucavas novada pašvaldības 
līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija, indikatīvi ne mazāk kā 15% jeb 48793,05 
EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 05 centi) ar 

snieguma rezervi; 

2.3. Rucavas novada pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu paredzēt no 
Rucavas novada pašvaldības attiecīgo kalendāro gadu (2018.-2022.) budžetu un  
aizņēmuma līdzekļiem. 

2.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas novada domes izpilddirektoram Edgaram 
Bertramam. 

 

4.10. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Sventājas upes ielejas un  
“Leju svētavota” labiekārtošana” realizēšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 
 

Latvijas vides aizsardzības fonda padome 2019.gada 20.februāra sēdē pieņēma 
lēmumu par Rucavas novada domes projektu konkursā iesniegtā projekta „Sventājas upes 
ielejas un “Leju svētavota” labiekārtošana” (turpmāk tekstā Projekts) iesnieguma 
(Reģ.Nr.1-08/396/2018) apstiprināšanu valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides 

aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 
„Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu 
praktiskā pārvaldība”. 

No valsts budžeta Projektam piešķirts finansējums 70% no kopējām projekta 
attiecināmajām izmaksām, kas ir EUR 11544,00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit 
četri euro, 00 centi) atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas ir 16492,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro, 00 centi). 

Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 30%, jeb 4948,00 EUR. 
 Projekta ietvaros plānots veikt 300 m garas takas izveidi no Leju svētavota līdz 
Sventājas upes atpūtas vietai, izgatavot un uzstādīt pie Leju svētavota šūpoles un koka solus, 

kā arī veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi šiem plānotajiem labiekārtošanas darbiem. 
 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.8) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta „Sventājas upes ielejas un “Leju svētavota” labiekārtošana” 

īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta „Sventājas upes ielejas un “Leju svētavota” 

labiekārtošana” kopējās izmaksas 16492,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti 
deviņdesmit divi euro, 00 centi). 

3. Nodrošināt projekta „Sventājas upes ielejas un “Leju svētavota” labiekārtošana”  

īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada domes līdzfinansējumu 4948,00 EUR (četri 
tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro, 00 centi) apmērā.  
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4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no speciālā budžeta (Dabas 
resursu nodoklis). 

 

4.11. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance”  

2019. gada darba plāna apstiprināšana 

 (Ziņo ambulances direktore G.Zeme) 

 

 Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore Gundega Zeme  

iepazīstina deputātus ar ambulances 2019. gada darba plānu. 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte G.Zeme. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.03.2019. (protokols Nr.8) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2019. gada 

darba plānu. 
 

Pielikumā: Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance 2019. gada 

darba plāns uz 1 lp. 
 

4.12. Par Sikšņu pamatskolas maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

Lai nodrošinātu visu nepieciešamo nometņu organizēšanā un nodrošināšanā  Sikšnu 

pamatskolā un sporta zālē, nepieciešams apstiprināt telpu nomas izmaksas, kas ietver telpu īri, 
elektrību, sanitāri higiēniskās prasību nodrošināšanu, ēdināšanu un izmitināšanu, transporta 
izmaksas, tātad izmaksās ir iekļaujamas visas pozīcijas, kas rodas, sniedzot konkrēto maksas 
pakalpojumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu un likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas  izšķērdēšanas 
novēršanas likums” 5. panta pirmo daļu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punkts, 
60.panta septītās un astotās daļas,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 
Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt Sikšnu pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi. 
 

Sikšnu pamatskola maksas pakalpojuma cenrādis: 
N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 

bez 

PVN   

(euro ) 

PVN  

(euro ) 

Cena ar 

PVN  

 (euro ) 

1.  Telpas nakšņošanai, 
izmantojot dušas un tualetes 

telpas 

1 personai 

diennaktī 
2.00 0.42 2.42 

2. Ēdināšana - brokastis porcija 2.00 0.42 2.42 

 Ēdināšana - pusdienas porcija 5.00 1.05 6.05 

 Ēdināšana - vakariņas porcija 3.00 0.63 3.63 

 

 Pielikumā: maksas pakalpojuma aprēķins uz 1 lp 
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7. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams un sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska) 
            

Izpilddirektors E.Bertrams ierosina likvidēt  ar 2019. gada 1.maiju: 

1. likvidēt amata vietu “mājas lapas administrators” – 0.12 slodze ar mēneša darba algas 
likmi 504 euro un atalgojumu mēnesī 60.48 euro; 

2. likvidēt amata vietu “lauksaimniecības konsultants” – 0.15 slodze ar mēneša darba 
algas likmi 569 euro un atalgojumu mēnesī 85.35 euro; 

3. likvidēt amata vietu “izglītības metodiķis” – 0.5 slodze ar mēneša darba algas likmi 493 
euro un atalgojumu mēnesī 246.50 euro 

4.  izveidot amata vietu “sabiedrisko attiecību speciālists” ar 0.5 slodzi un noteikt mēneša 
darba algas likmi 786 euro un atalgojumu mēnesī 393.00 euro.  
 

Sociālā dienesta vadītāja [..] iepazīstina deputātus ar sagatavotajiem grozījumiem amatu 
sarakstā: 

1. likvidēt amata vietu “vecākais sociālais darbinieks” – 0.3 slodze ar mēneša darba algas 
likmi 561 euro un atalgojumu mēnesī 163.80 euro; 

2. likvidēt amata vietu “sociālais darbinieks Dunikā” – 1.0 slodze ar mēneša darba algas 
likmi 561 euro un atalgojumu mēnesī 561.00 euro; 

3. izveidot amata vietu “sociālais darbinieks” – 0.8 slodze ar mēneša darba algas likmi 

700 euro un atalgojumu mēnesī 560,00 euro; 
4. izveidot amata vietu “sociālais darbinieks” – 0.8 slodze ar mēneša darba algas likmi 

700 euro un atalgojumu mēnesī 560,00 euro; 
5. amata vietai “sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem” mainīt slodzi no 0.7 

uz 0.5 slodzi, nosakot mēneša darba algas likmi 700 euro un atalgojumu mēnesī 350.00 
euro; 

6. amata vietai “sociālais aprūpētājs” mainīt slodzi no 0.3 uz 0.5 slodzi, nosakot mēneša 
darba algas likmi 500 euro un atalgojumu mēnesī 250,00 euro; 

7. amata vietai “aprūpētājs” noteikt mēneša darba algas likmi 450 euro un atalgojumu 
mēnesī 450.00 euro. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Daiga Ķēdže), NOLEMJ: 

1. likvidēt amata vietu “mājas lapas administrators” – 0.12 slodze ar mēneša darba algas 
likmi 504 euro un atalgojumu mēnesī 60.48 euro ar 2019. gada 1. maiju. 

2. likvidēt amata vietu “lauksaimniecības konsultants” – 0.15 slodze ar mēneša darba 
algas likmi 569 euro un atalgojumu mēnesī 85.35 euro ar 2019. gada 1. maiju. 

3. likvidēt amata vietu “izglītības metodiķis” – 0.5 slodze ar mēneša darba algas likmi 493 
euro un atalgojumu mēnesī 246.50 euro ar 2019. gada 1. maiju. 

4. izveidot amata vietu “sabiedrisko attiecību speciālists” (profesijas klasifikatora kods 

2432 08, amatu katalogā: saime – 24, līmenis – II, mēnešalgu grupa - 9)  ar stundas 

likmi 4.90 euro 2019. gada 1.maiju. 

5. likvidēt amata vietu “vecākais sociālais darbinieks” – 0.3 slodze ar mēneša darba algas 
likmi 561 euro un atalgojumu mēnesī 163.80 euro ar 2019. gada 1. maiju. 

6. likvidēt amata vietu “sociālais darbinieks Dunikā” – 1.0 slodze ar mēneša darba algas 
likmi 561 euro un atalgojumu mēnesī 561.00 euro ar 2019. gada 1.maiju. 

7. izveidot amata vietu “sociālais darbinieks” (profesijas klasifikatora kods 2635 01, saime 

– 39, līmenis – IIIB, mēnešalgu grupa – 9) ar 0.8 slodze ar mēneša darba algas likmi 700 
euro un atalgojumu mēnesī 560,00 euro ar 2019. gada 1.maiju. 
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8. izveidot amata vietu “sociālais darbinieks” (profesijas klasifikatora kods 2635 01, saime 

- 39, līmenis - IIIB, mēnešalgu grupa – 9) ar 0.8 slodze ar mēneša darba algas likmi 700 
euro un atalgojumu mēnesī 560,00 euro ar 2019. gada 1.maiju. 

9. amata vietai “sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem” mainīt slodzi no 0.7 uz 
0.5 slodzi, nosakot mēneša darba algas likmi 700 euro un atalgojumu mēnesī 350 euro ar 
2019. gada 1.maiju. 

10. amata vietai “sociālais aprūpētājs” mainīt slodzi no 0.3 uz 0.5 slodzi, nosakot mēneša 
darba algas likmi 500 euro un atalgojumu mēnesī 250.00 euro ar 2019. gada 1. maiju. 

11. amata vietai “aprūpētājs” noteikt mēneša darba algas likmi 450 euro un atalgojumu 
mēnesī 450.00 euro ar 2019. gada 1. maiju. 

12. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajiem grozījumiem 

 

Dunikas pagasta pārvaldes A.Kaunese ziņojums 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājai A.Kaunesei piešķirta darba nespējas lapa, tāpēc 
ziņojums domes sēdē netiek ziņots. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par  Rucavas novada grants ceļu pārbūve 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iepirkumu noslēgšanos, par cenu 

izpētes malkas iegādei Dunikas pagasta vajadzībām veikšanu un līguma noslēgšanu ar SIA 

“GR GRUPA”. Sniedz informāciju par izremontēto laulības zāli Rucavas Saieta namā, par PII 

“Zvaniņš” iekārtoto apkures telpu un dažādiem saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieka A.Roļa ziņojums 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis sniedz informāciju par tikšanos ar 
pašvaldības iestāžu vadītājiem, lai apspriestu 2019.gada budžetu. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 
 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks    Andis Rolis                 

                            01.04.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

   01.04.2019.   
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