
 
 

     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 

2017. gada 22.jūnijā        Nr.10 

Sēde sasaukta pulksten 10.00 

Sēdi atklāj pulksten 10.10 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Viktors Čamans, Andis Rolis, Irēna Šusta, 

Liena Trumpika, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

Nepiedalās: deputāti Guntis Rolis, Līga Stendze (pamatdarba dēļ) 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

finanšu analītiķe Ināra Reine, zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, jurists Gints 

Šķubers, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze Feodosova 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv


 
 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova) 

 

1.1. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Sieciņi” 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.12. Par nekustamā īpašuma „Pārslas” sadalīšanu 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Kalnarāji” sadalīšanu 

1.14. Par zemes vienības sadali 

1.15. Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.16. Par servitūta ceļa anulēšanu īpašumā “Meži” 

1.17. Par detālplānojumu “Vecrudzīši”, “Dālijas parks”, “Jaunputni” un “Lāsītes” 

detālplānojuma izstrādes vadītāja maiņu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo 

J.Veits, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Māja Nr.5”-6, Rucavas pagastā pagarināšanu 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors G.Ratnieks, 

jurists G.Šķubers, Rucavas pamatskolas direktore L. Trumpika, pašvaldības aģentūras 

“Dunikas ambulance” direktore G.Zeme, komunālās daļas vadītājs E.Riežnieks) 

 

3.1. Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2016. gada publiskā pārskata 

apstiprināšana 

3.2. Rucavas novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšana 

3.3. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaunie Rudovici” Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā 

3.4. Par 06.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Purvi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3.5. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Rodiņi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3.6. Par 06.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Sangrijas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3.7. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Vizuļi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 



 
 

3.8. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Zaķīši” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3.9. Folkloras kopas “Kokle” vasaras nometnes “Pūrs”  izmaksas vienam dalībniekam 

apstiprināšana 

3.10. Par naudas līdzekļu atmaksu  

3.11. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  

3.12. Par papildus līdzekļu iedalīšanu Rucavas novada svētku organizēšanai 

3.13. Biedrības “Nigestes amatniecības nams” iesnieguma izskatīšana par finansējuma 

piešķiršanu projekta “Simtgades bērni” realizēšanai 

3.14. Par traktortehnikas piegādi Rucavas novada pašvaldības vajadzībām 

3.15. Par traktora vadītāja amata vietas izveidi 

3.16. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

3.17. Par zemes gabala “Noriņas” atsavināšanu 

3.18. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai 

 

4. Par Rucavas novada domes izpilddirektora G.Ratnieka atbrīvošanu 

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2017.gada 22.jūnija 

Rucavas novada domes sēdes darba kārtību ar papildus jautājumu: 

5. Nolikuma “Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai 

piederošās telpās “Krīzes istaba” apstiprināšana 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt 2017.gada 22.jūnija Rucavas novada domes sēdes darba kārtību, iekļaujot 

darba kārtībā papildus jautājumu: 

5. Nolikuma “Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu 

pašvaldībai piederošās telpās “Krīzes istaba” apstiprināšana 

(ziņo Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāti R.Timbra, A.Rolis. 

 

  



 
 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova) 

 

1.1. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

īpašumam “Sieciņi” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmernieks” reģ.Nr. 

40003783960, Dienvidkurzemes biroja, iesniegumu (17.05.2017.Nr.2.1.5/3/171), kurā 

lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Sieciņi” 

kad.Nr.64520030005, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520030005, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanā. Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā 

īpašuma „Sieciņi” Dunikas pagastā, Rucavas novadā zemes vienības ar 

kad.apzīm.64520030005, kuras kopējā platība ir 8,0 ha, atdalīt zemes vienību Nr.2, 

kurai piešķirts nosaukums “Brikmaņi” 2,0 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas).  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam „Sieciņi” Dunikas pagastā 

Rucavas novadā zemes platība būs 6,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas). 

2016.gada 30.novembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.20, 1.10.)  Par nekustamā īpašuma „Sieciņi” zemes vienības sadalīšanu, 

pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” prasībām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” prasībām, 

būvnormatīviem un citiem normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, datu 

bāzes uzturētāju (SIA „IT Dati”). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 

02.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

11.punktu; 14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 19.pantu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Sieciņi” kad.Nr.64520030005 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, zemes vienības sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Antonidas Satsukevich, dzīvo Atmodas bulvāris 14-71, Liepājā, 

iesniegumu (05.06.2017.Nr.2.1.8/809), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabaliem “Ječu Līdumnieks /35” un “Ječu Līdumnieks /153”, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 



 
 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Antonidu Satsukevich, personas kods 011034-

10841, uz zemes gabaliem “Ječu Līdumnieks /35” un “Ječu Līdumnieks /153” 

no kadastra apzīmējuma 6452 0060662,  0,12ha platībā, kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2017. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.3.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Sanitas Trjaščenko, dzīvo Sakņu ielā 5-2, Liepājā, iesniegumu 

(08.06.2017.Nr.2.1.8/823), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Flora L/13”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Sanitu Trjaščenko, personas kods 150769-

10839, uz zemes gabalu “Flora L/13” no kadastra apzīmējuma 6452 0050133,  

0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 

01.07.2017. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.4.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Allas Melikhovas, dzīvo M.Ķempes ielā 28-3, Liepājā, iesniegumu 

(09.06.2017.Nr.2.1.8/830), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 2/9/1”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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



 
 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Allu Melikhovu, personas kods 140248-10823, 

uz zemes gabalu “Ječi 2/9/1” kadastra apzīmējums 6452 0050436,  0,06ha 

platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2017. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.5.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Karinas Grigorjevas, dzīvo O.Kalpaka ielā 76/80-11, Liepājā, 

iesniegumu (05.06.2017.Nr.2.1.8/810), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabalu “Ječu Līdumnieks /35”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Karinu Grigorjevu, personas kods 160481-

10812, uz zemes gabalu “Ječu Līdumnieks /35”   no kadastra apzīmējuma 

6452 0060662,  0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.jūlija līdz 

2027.gada 30.jūnijam.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.6.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jeļenas Žalimas, dzīvo Ūliha ielā 15/17-7, Liepājā, iesniegumu 

(08.06.2017.Nr.2.1.8/824), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Flora L/13”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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



 
 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Jeļenu Žalimu, personas kods 271280-10807, 

uz zemes gabalu “Flora /L/13”   no kadastra apzīmējuma 6452 0050133,  0,06 

ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.jūlija līdz 

2027.gada 30.jūnijam.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.7.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Zigrīdas Uldriķes, dzīvo “Māja Nr.8”-9, Rucavā, iesniegumu 

(19.04.2017.Nr.2.1.8/635), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu par mazdārziņu 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Zigrīdu Uldriķi, personas kods 270945-11901, 

uz zemes gabala “Māja Nr.8” daļu no kadastra apzīmējuma 64840080477,  

0,0089 ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.jūlija līdz 

2027.gada 30.jūnijam.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.8.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Nadeždas Majuras, dzīvo M.Ķempes ielā 26-14, Liepājā, iesniegumu 

(18.05.2017.Nr.2.1.8/731), kurā, sakarā ar vīra Jura Kudula nāvi (22.04.2016. 

miršanas apliecība LVMA103485), lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabalu “Bites /32”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  



 
 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Juri Kuduli, personas kods 310754-10832, uz 

zemes gabalu “Bites /32” kadastra apzīmējums 6452 0050565,  0,0826ha 

platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2017. 

2. noslēgt zemes nomas līgumu ar Nadeždu Majuru, personas kods 140153-

10827, uz zemes gabalu “Bites /32” kadastra apzīmējums 6452 0050565,  

0,0826 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.jūlija līdz 

2027.gada 30.jūnijam.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.9.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Līvijas Šukstas, dzīvo “Saulieši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

iesniegumu (31.05.2017.Nr.2.1.8/771), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabalu “Saulieši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Līviju Šukstu, personas kods 210268-11913, 

uz zemes gabalu “Saulieši” kadastra apzīmējums 6452 0120112, 3,00 ha 

platībā, kas atrodas, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.jūlija līdz 

2027.gada 30.jūnijam.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.10.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Egila Glužģa, dzīvo “Brūni”, Sikšņi, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, iesniegumu (31.05.2017.Nr.2.1.8/771), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 



 
 

līgumu uz zemes gabala “Vijoles” kad.Nr.64520100253 daļu 4,09ha platībā, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Egilu Glužģi, personas kods 130471-11916, 

uz zemes gabala “Vijoles” kadastra Nr. 6452 0100253 daļu 4,09  ha platībā, 

kas atrodas, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.jūlija līdz 

2027.gada 30.jūnijam.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.11.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Astrīdas Pakules, dzīvo “Upītes”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

iesniegumu (31.05.2017.Nr.2.1.8/766), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabalu “Upītes” kad.Nr.6452050023 0,1ha platībā, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Astrīdu Pakuli, personas kods 060354-

11908, uz zemes gabalu “Upītes” kadastra Nr. 6452 0050023 0,1  ha platībā, 

kas atrodas, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2017.gada 1.jūlija līdz 

2027.gada 30.jūnijam.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

 

 



 
 

1.12.Par nekustamā īpašuma „Pārslas” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Laimas Veidemanes, dzīvo “Šuķi”, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegumu (05.06.2017.Nr.2.1.8/812), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Pārslas” kad.Nr.64520120118. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts 

atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520120119, Dunikas pagastā, 

piešķirt jaunu nosaukumu “Pārsliņas”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu 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 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. atļaut Laimai Veidemanei, personas kods 291170-11934, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Pārslas” kad.Nr.64520120118, Dunikas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64520120119, platība 9,6 ha 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520120119, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Pārsliņas”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520120119 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520120118 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

Pielikumā: Zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

 

1.13.Par nekustamā īpašuma „Kalnarāji” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata kopīpašnieku Lauras Rancānes, dzīvo Dzintaru ielā 7-20, Liepājā, 

Elīnas Rancānes, dzīvo Dzintaru ielā 7-30, Liepājā, Dinas Rancānes, dzīvo 

Anniņmuižas bulvāris 22-4, Rīgā, iesniegumu (31.05.2017.Nr.2.1.8/773), kurā lūgts 

atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Kalnarāji” kad.Nr.64520100153 zemes vienību 

ar kad.apz.64520100154, Dunikas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu “Kalista”, 

noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu 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 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. atļaut Laurai Rancānei, personas kods 210377-11934, Elīnai Rancānei, 

personas kods 080678-11905, Dinai Rancānei, personas kods 130983-11926, 

sadalīt nekustamo īpašumu „Kalnarāji” kad.Nr.64520100153, Dunikas 

pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64520100154, platība 0,383 ha 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100154, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Kalista”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100154 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve NĪLM kods - 

1003. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100153 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

Pielikumā: Zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

 

1.14.Par zemes vienības sadali 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata VAS “Latvijas Valsts ceļi” Reģ.Nr.40003344207, juridiskā adrese 

Gogoļa iela 3, Rīga, vēstuli (29.05.2017.Nr.2.1.5/1/320). 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir uzsākusi autobusu pieturas “Rucava” un ar to 

saistītās zemes nodošanu Rucavas novada domes valdījumā, atbilstoši likuma “Valsts 

un pašvaldības mantas atsavināšanas likums” 42.panta un tās Pārejas noteikumu 

prasībām. Autobusu pietura “Rucava” atrodas uz daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64840087348, platība 5,0ha, kura ietilpst Satiksmes ministrijai piekrītošā 

nekustamā īpašuma “Autoceļš V1221”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra 

Nr.64840087348, sastāvā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz kadastra likuma 

11.panta otrās daļas 1.punktu, 19.oktobra 2011.gada Ministru kabineta rīkojuma 

Nr.538 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 “Par 

zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas 

aģentūra” personā” 14.punktu, “Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu un 

Satiksmes ministrijas 2016.gada 14.decembra Deleģēšanas līgumā Nr.SM 2016/-58 

doto pilnvarojumu, VAS “Latvijas Valsts ceļi” lūdz atdalīt no Satiksmes ministrijai 

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840087348  0,06ha lielu zemes 

gabalu, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1. Atdalīto zemes gabalu 0.06ha platībā 



 
 

izdalīt kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, apstiprinot nosaukumu “Autobusu pietura 

Rucava” un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu 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 un 

minēto vēstuli 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. piekrist atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840087348 

zemes gabalu 0,06ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

2. jaunizveidotai zemes vienībai ar esošo būvi uz tās apstiprināt nosaukumu 

“Autobusu pietura Rucava”; 

3. noteikt zemes lietošanas mērķi – Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 

apbūves zeme, NĪLM kods 0903. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

Pielikumā: Satiksmes ministrijai piekrītošās zemes vienības kadastra apzīmējumu 

64840087348 sadales shēma uz 1 lp. 

 

 

 

1.15.Par nekustamā īpašuma „Akmentiņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar 2014.gada 23.oktobra Rucavas novada domes lēmumu (prot.Nr.21; 2.20.) 

noteikts ka zemes gabalam “Akmentiņi” kad.Nr.64520120094 Dunikas pagastā, 

noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo zemes gabalu 

„Akmentiņi” kad.Nr.64520120094, kad.apzīm.64520120094 Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt zemes gabala platību, 

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu 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 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520120094 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Akmentiņi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,01 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 



 
 

3. zemes gabalam „Akmentiņi” kad.Nr.64520120094, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM 

kods 0101. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.16.Par servitūta ceļa anulēšanu īpašumā “Meži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata SIA “Ziegler Rucava” reģ.Nr.40003313512, juridiskā adrese Vītolu 

iela 14, Ventspils, iesniegumu (07.06.2017.Nr.2.1.8/818), kurā lūgts anulēt servitūta 

ceļu ar apzīmējumu 050203, kas ietekmē būvniecību zemes vienībā “Meži” ar 

kad.Nr.64840040255, kas nodrošināja piekļuvi zemes vienībai ar kadastra 

Nr.64840040171, kad.apz.64840040303. Tā kā abas minētās zemes vienības pieder 

vienam īpašniekam, servitūta ceļš nav vairs nepieciešams. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.pantu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 1 (Romārs Timbra), NOLEMJ: 

1. piekrist anulēt servitūta ceļu īpašumā “Meži” ar kad.Nr.64840040255, 

servitūta Nr. 7315030100003, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

1.17.Par detālplānojumu “Vecrudzīši”, “Dālijas parks”, “Jaunputni” un 

“Lāsītes” detālplānojuma izstrādes vadītāja maiņu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar 2015.gada 24.septembra domes lēmumu (prot.Nr.18;1.4) par nekustamā 

īpašuma “Vecrudzīši” detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts izpilddirektors 

Guntis Ratnieks.  

Ar 2016.gada 28.janvāra domes lēmumu (prot.Nr.2;1.3) par nekustamo 

īpašumu “Jaunputni” un “Lāsītes” detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts 

izpilddirektors Guntis Ratnieks.  

Ar 2016.gada 25.augusta domes lēmumu (prot.Nr.16;1.19) par nekustamā 

īpašuma “Dālijas parks” detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts arhitekts Uldis 

Maisiņš.  

  Saskaņā ar 2016.gada 27. oktobra Rucavas novada domes lēmumu (protokols 

Nr. 19, 1.13.p.) no 2016. gada 28. oktobra par Rucavas novada detālplānojuma 

izstrādes vadītāju apstiprināta un darbu uzsāka Rucavas novada teritorijas plānotāja 

Sanita Urtāne. 



 
 

  Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz Administratīvā 

procesa likuma 72.pantu un ņemot vērā valsts pārvaldes efektivitātes un procesuālās 

ekonomijas principu, ir pieļaujams, ka gadījumā, ja pienākumu vai tiesību loks 

nemainās, iestāde izdara labojumu, papildinot sākotnējo lēmumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. izdarīt 2015.gada 24.septembra Rucavas domes lēmumā (prot.Nr.18;1.4) “Par 

detālplānojuma „Vecrudzīši” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” lemjošās daļas 3.punkta grozījumu un izteikt 3.punktu šādā 

redakcijā: “3.Par detālplānojuma “Vecrudzīši” izstrādes vadītāju apstiprināt 

Rucavas novada teritorijas plānotāju Sanitu Urtāni”; 

2. izdarīt 2016.gada 28.janvāra Rucavas novada domes lēmumā (prot.Nr.2;1.3) 

“Par detālplānojuma „Jaunputni” un “Lāsītes” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu” lemjošās daļas 3.punkta grozījumu un izteikt 

3.punktu šādā redakcijā: „3. Par detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” 

izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas plānotāju Sanitu 

Urtāni”; 

3. izdarīt 2016.gada 25.augusta Rucavas novada domes lēmumā 

(prot.Nr.16;1.19) “Par detālplānojuma „Dālijas parks” izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu” lemjošās daļas 3.punkta grozījumu un izteikt 

3.punktu šādā redakcijā: „3. Par detālplānojuma “Dālijas parks” izstrādes 

vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas plānotāju Sanitu Urtāni”; 

4. Uzdot teritorijas plānotājai Sanitai Urtānei lēmumu paziņot administratīvā 

procesa dalībniekiem, kurus skar šis lēmums. 

5. 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 J.Veits, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Andra Krūmiņa, personas kods 

080457-10839, dzīvo „Miesnieki”- 4, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (01.06.2017.Nr.2.1.8/780), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Miesnieki” – 4, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 1.jūlijā, pagarināts 29.12.2016. uz 

laiku līdz 2017.gada 30.jūnijam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.06.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri adresē  

“Miesnieki”- 4 ir 5.18 EUR un parāds par dzīvojamo telpu īri un komunāliem 

pakalpojumiem iepriekš īrētajā pašvaldībai piederošā īpašumā adresē “Ozoli”-9, 

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads  ir 58.34 EUR. 



 
 

Ar īrnieku 2016.gada 20.decembrī noslēgta vienošanās par “Ozoli”-9 īres parāda 

summas EUR 58,34 nomaksu pa daļām līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.06.2017.prot.Nr.12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 

nekustamo mantu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, Ja dzīvojamās 

telpas īres līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka 

pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta 

saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Gadījumā, kad 

līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, 

izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja: 

1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā; 

2) dzīvojamā telpa nepieciešama īpašnieka vai viņa ģimenes locekļu personiskai 

lietošanai; 

3) dzīvojamā māja ir nojaucama vai arī dzīvojamā mājā (dzīvojamā telpā) jāveic 

kapitālais remonts saskaņā ar šā likuma 28.3 panta pirmo daļu un 28.4 panta pirmo 

un otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Miesnieki”- 4, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Andri Krūmiņu, personas kods 080457-

10839 uz laika posmu no 01.07.2017. līdz 30.06.2018. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Zitas Bļinovas, personas kods 

010962-11931, dzīvo „Kalves” - 10, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

07.06.2017.Nr.2.1.8/821), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Kalves” – 10, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 25.jūnijā uz laika posmu 

līdz 2017.gada 25.jūnijam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.06.2017. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

ir EUR 35.78, nav nomaksāti divu mēnešu rēķini.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.06.2017.prot.Nr.12), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Kalves”- 10, Rucava,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Zitu Bļinovu, personas kods 010962-

11931, uz laika posmu no 26.06.2017. līdz 25.06.2022.  



 
 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Māja Nr.5”-6, Rucavas pagastā 

pagarināšanu 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Silvas Urkauskas, personas kods 

210560-11909, dzīvo „Māja Nr.5”- 6, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums 29.05.2017.Nr.2.1.8/762), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Māja Nr.5” – 6, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 28.decembrī uz laiku līdz 

2017.gada 30.jūnijam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.06.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri un 

komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(15.06.2017.prot.Nr.12), 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 – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Māja Nr.5”- 6, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Silvu Urkausku, personas kods 

210560-11909, uz laika posmu no 01.07.2017. līdz 30.06.2022. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās 

reģistrācijas speciālistei Ilzei Feodosovai.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā 

viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, 

Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors G.Ratnieks, 

jurists G.Šķubers, Rucavas pamatskolas direktore L. Trumpika, pašvaldības aģentūras 

“Dunikas ambulance” direktore G.Zeme, komunālās daļas vadītājs E.Riežnieks) 

 

 3.1. Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2016. gada publiskā 

pārskata apstiprināšana 

( ziņo pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” direktore G.Zeme) 

 

Iepazīstina deputātus ar sagatavoto pašvaldības aģentūras “Dunikas 

ambulance” 2016. gada publisko pārskatu. Pildot likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas 

ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte G.Zeme. 



 
 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10 ) 

ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2016. gada publisko 

pārskatu. 

 

Pielikumā: pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2016. gada publiskais 

pārskats uz 6 lp. 

 

 

3.2. Rucavas novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšana 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits un finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Iepazīstina deputātus ar sagatavoto Rucavas novada pašvaldības 2016. gada 

publisko pārskatu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” , ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas (16.06.2017.,protokols Nr.10) ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats uz 44 lp. 

 

 

3.3. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaunie Rudovici” 

 Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(ziņo izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

23.02.2017.(prot. Nr.4.)  dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 

domei piekritīgo zemes gabalu „Jaunie Rudovici”. Informācija bija publiskota 

„Duvzares Vēstis” aprīļa numurā un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

Uz zemes gabala “Jaunie Rudovici” nomu pieteicās trīs personas. Tā kā 

pieteikušās vairākas personas, nepieciešams rīkot zemes nomas tiesību izsoli. 

  27.04.2017. (protokols Nr.6,3.9.p.), dome nolēma rīkot zemes nomas tiesību 

izsoli nekustamam īpašumam “Jaunie Rudovoci” kad.Nr.64840080374, platība 1,1 ha, 

Rucavas pagastā. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks Agita Ukstiņa, personas kods 300371-11909, 

apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par nosolīto summu EUR 

53,50  (piecdesmit trīs eiro un 50 centi) par 1 ha zemi gadā.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto 05.06.2017. mutiska izsole ir atzīstama 

par notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas 



 
 

personas mantas atsavināšanas likuma” 10. panta pirmo un otro daļu, 32. panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atzīt 05.06.2017. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Jaunie 

Rudovici”, kadastra Nr.64840080374, Rucavas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,1 ha platībā” izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātus.  

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – Agitu Ukstiņu, personas kods 300371-11909, ar 

nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Jaunie Rudovici”, 

kadastra Nr.64840080374, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 1,1 ha platībā.  

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Agitu Ukstiņu, personas kods 300371-11909. 

4. Uzdot Rucavas novada domes juristam G.Šķuberam 7 (septiņu) darba dienu laikā 

izstrādāt nomas līgumu un nosūtīt parakstīšanai. 

5. Lēmumu nosūtīt zināšanai A.Ukstiņai, adrese: “Paēnas”, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, LV-3477.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Jaunie Rudovici”, 

kadastra Nr.64840080374, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 1,1 ha platībā” izsoles protokols uz 2 lp. 

 

 

3.4. Par 06.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Purvi”  

Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(ziņo izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

23.02.2017.(prot.Nr.4.)  dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 

domei piekritīgo zemes gabalu „Purvi”. Informācija bija publiskota „Duvzares Vēstis” 

un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

Uz zemes gabala “Purvi” nomu pieteicās divas personas. Tā kā pieteikušās 

vairākas personas, nepieciešams rīkot zemes nomas tiesību izsoli. 

  27.04.2017. (protokols Nr.6, 3.12.p.) dome nolēma - rīkot zemes nomas 

tiesību izsoli nekustamam īpašumam “Purvi” kad.Nr.64840080372, platība 1,1 ha, 

Rucavas pagastā. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks Artis Ķūsis, personas kods 231187-11759, 

apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par nosolīto summu EUR 

45,14  (četrdesmit pieci eiro un 14 centi) par 1,1 ha zemi gadā.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto 06.06.2017. mutiska izsole ir atzīstama 

par notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 10. panta pirmo un otro daļu, 32. panta pirmo 



 
 

daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007.  noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atzīt 06.06.2017. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala 

“Purvi”, kadastra   Nr.64840080372, Rucavas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,1 ha platībā” izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātus.  

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – Arti Ķūsi, personas kods 231187-11759, ar 

nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Purvi”, kadastra 

Nr.64840080372, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 1,1 ha platībā.  

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Arti Ķūsi, personas kods 231187-11759. 

4. Uzdot Rucavas novada domes juristam G.Šķuberam 7 (septiņu) darba dienu 

laikā izstrādāt nomas līgumu un nosūtīt parakstīšanai. 

5. Lēmumu nosūtīt zināšanai A.Ķūsim, adrese: “Kluči”, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, LV-3477.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Purvi”, kadastra 

Nr.64840080372, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 1,1 ha platībā” izsoles protokols uz 2 lp. 

 

 

3.5. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Rodiņi”  

Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(ziņo izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

23.02.2017.(prot.Nr.4.)  dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 

domei piekritīgo zemes gabalu „Rodiņi”. Informācija bija publiskota „Duvzares 

Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

Uz zemes gabala “Rodiņi” nomu pieteicās divas personas. Tā kā pieteikušās 

vairākas personas, nepieciešams rīkot zemes nomas tiesību izsoli. 

  27.04.2017. (protokols Nr.6, 3.10.p.) dome nolēma - rīkot zemes nomas 

tiesību izsoli nekustamam īpašumam “Rodiņi” kad.Nr.64840080701, platība 0,7503 

ha, Rucavas pagastā. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks Aldis Preiss, personas kods 081079-11936, 

apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par nosolīto summu EUR 

43,52  (četrdesmit trīs eiro un 50 centi) par 0,7503 ha zemi gadā.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto 05.06.2017. mutiska izsole ir atzīstama 

par notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 10. panta pirmo un otro daļu, 32. panta pirmo 



 
 

daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007.  noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1.  Atzīt 05.06.2017. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Rodiņi”, 

kadastra     Nr.64840080701, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 0,7503 ha platībā” izsoli par notikušu un apstiprināt tās 

rezultātus.  

2.  Noteikt kā izsoles uzvarētāju – Aldi Preisu, personas kods 081079-11936, ar 

nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Rodiņi”, kadastra 

Nr.64840080701, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,7503 ha platībā.  

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Aldi Preisu, personas kods 081079-11936. 

4. Uzdot Rucavas novada domes juristam G.Šķuberam 7 (septiņu) darba dienu laikā 

izstrādāt  nomas līgumu un nosūtīt parakstīšanai. 

5.  Lēmumu nosūtīt zināšanai A.Preisam, adrese: “Čiekuri”-3, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, LV-3477.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Rodiņi”, kadastra 

Nr.64840080701, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,7503 ha platībā” izsoles protokols uz 2 lp. 

 

 

3.6. Par 06.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Sangrijas”  

Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(ziņo izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

23.02.2017.(prot.Nr.4.)  dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 

domei piekritīgo zemes gabalu „Sangrijas”. Informācija bija publiskota „Duvzares 

Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

Uz zemes gabala “Sangrijas” nomu pieteicās viena persona.  

  27.04.2017. (protokols Nr.6, 3.11.p.) dome nolēma - rīkot zemes nomas 

tiesību izsoli nekustamam īpašumam “Purvi” kad.Nr.64840190069, platība 0,9 ha, 

Rucavas pagastā. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks Jānis Zeme, personas kods 180474-11903, 

apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par nosolīto summu EUR 

40,00  (četrdesmit eiro un 00 centi) par 0,9 ha zemi gadā.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto 06.06.2017. mutiska izsole ir atzīstama 

par notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21 .panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 10. panta pirmo un otro daļu, 32.panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”, 



 
 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1.  Atzīt 06.06.2017. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala 

“Sangrijas”, kadastra  Nr.64840190069, Rucavas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,9 ha platībā” izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātus.  

2.  Noteikt kā izsoles uzvarētāju – Jāni Zemi, personas kods 180474-11903, ar nomas 

tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Sangrijas”, kadastra Nr. 

64840190069, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,9 ha platībā.  

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Jāni Zemi, personas kods 180474-11903. 

4.  Uzdot Rucavas novada domes juristam G.Šķuberam 7 (septiņu) darba dienu laikā 

izstrādāt nomas līgumu un nosūtīt parakstīšanai. 

5.  Lēmumu nosūtīt zināšanai Jānim Zemem, adrese: “Avotkalni”, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, LV-3477.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Sangrijas”, 

kadastra Nr.64840190069, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 0,9 ha platībā” izsoles protokols uz 2 lp. 

 

 

3.7. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Vizuļi”  

Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(ziņo izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

23.02.2017.(prot.Nr.4.)  dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 

domei piekritīgo zemes gabalu „Vizuļi”. Informācija bija publiskota „Duvzares 

Vēstis” aprīļa numurā un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

Uz zemes gabala “Vizuļi” nomu pieteicās trīs personas. Tā kā pieteikušās 

vairākas personas, nepieciešams rīkot zemes nomas tiesību izsoli. 

  27.04.2017. (protokols Nr.6, 3.13.p.) dome nolēma - rīkot zemes nomas 

tiesību izsoli nekustamam īpašumam “Vizuļi” kad.Nr.64840090034, platība 0,7 ha, 

Rucavas pagastā. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks Aldis Preiss, personas kods 081079-11936, 

apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par nosolīto summu EUR 

155,50  (viens simts piecdesmit pieci eiro un 50 centi) par 1 ha zemi gadā.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto 05.06.2017. mutiska izsole ir atzīstama 

par notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 10. panta pirmo un otro daļu, 32.panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”,  



 
 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1.  Atzīt 05.06.2017. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Vizuļi”, 

kadastra Nr.64840090034, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 0,7 ha platībā” izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātus.  

2.  Noteikt kā izsoles uzvarētāju – Aldi Preisu, personas kods 081079-11936, ar 

nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Vizuļi”, kadastra 

Nr.64840090034, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,7 ha platībā.  

3.  Noslēgt zemes nomas līgumu ar Aldi Preisu, personas kods 081079-11936. 

4.   Uzdot Rucavas novada domes juristam G.Šķuberam 7 (septiņu) darba dienu laikā 

izstrādāt nomas līgumu un nosūtīt parakstīšanai. 

5.  Lēmumu nosūtīt zināšanai A.Preisam, adrese: “Čiekuri”-3, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, LV-3477.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Vizuļi”, kadastra 

Nr.64840090034, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,7 ha platībā” izsoles protokols uz 3 lp. 

 

 

3.8. Par 05.06.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Zaķīši”  

Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(ziņo izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

23.02.2017.(prot.Nr.4.)  dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 

domei piekritīgo zemes gabalu „Zaķīši”. Informācija bija publiskota „Duvzares 

Vēstis” aprīļa numurā un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

Uz zemes gabala “Zaķīši” nomu pieteicās trīs personas. Tā kā pieteikušās 

vairākas personas, nepieciešams rīkot zemes nomas tiesību izsoli. 

  27.04.2017. (protokols Nr.6, 3.8.p.) dome nolēma - rīkot zemes nomas tiesību 

izsoli nekustamam īpašumam “Zaķīši” kad.Nr.64840140077, platība 2,3 ha, Rucavas 

pagastā. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks Aldis Preiss, personas kods 081079-11936, 

apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par nosolīto summu EUR 

143,50  (viens simts četrdesmit trīs eiro un 50 centi) par 2,3 ha zemi gadā.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto 05.06.2017. mutiska izsole ir atzīstama 

par notikušu un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 10. panta pirmo un otro daļu, 32.panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”,  



 
 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1.  Atzīt 05.06.2017. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Zaķīši”, 

kadastra Nr.64840140077, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 2,3 ha platībā” izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātus.  

2.  Noteikt kā izsoles uzvarētāju – Aldi Preisu, personas kods 081079-11936, ar 

nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Zaķīši”, kadastra 

Nr.64840140077, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 2,3 ha platībā.  

3.  Noslēgt zemes nomas līgumu ar Aldi Preisu, personas kods 081079-11936. 

4.  Uzdot Rucavas novada domes juristam G.Šķuberam 7 (septiņu) darba dienu laikā 

izstrādāt nomas līgumu un nosūtīt parakstīšanai. 

5  .Lēmumu nosūtīt zināšanai A.Preisam, adrese: “Čiekuri”-3, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, LV-3477.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Zaķīši”, kadastra 

Nr.64840140077, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 2,3 ha platībā” izsoles protokols uz 3 lp. 

 

 

3.9. Folkloras kopas “Kokle” vasaras nometnes “Pūrs”  izmaksas vienam 

dalībniekam apstiprināšana 

( ziņo Rucavas pamatskolas direktore L.Trumpika, finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Rucavas pamatskolā laika posmā no 2017. gada  23. jūlija līdz 2017. gada 29. 

jūlijam  norisināsies folkloras kopas “Kokle” vasaras nometne “Pūrs”.  

Rīgas domes ISKD BJC Rīgas Skolēnu pils līdzfinansē nometnes dalībnieku 

uzturēšanos izdevumus 870 euro apmērā un ēdināšanas izdevumus 3360 euro apmērā  

80 skolēniem. 

Lai nodrošinātu visu nepieciešamo nometnes organizēšanā un nodrošināšanā 

un varētu  saņemt līdzfinansējumu no Rīgas domes ISKD BJC Rīgas Skolēnu pils  par 

nometnes norisi, kas ietver telpu īri, elektrību, sanitāri higiēnisko prasību 

nodrošināšanu un izmitināšanu pa nakti, ir nepieciešams noteikt konkrētu maksu 

vienam skolēnam. 

 Nometne norisināsies 7 dienas, tajā piedalīsies 80 dalībnieki. Diennakts 

izmaksas viena dalībnieka izmitināšanai tiek plānota 1,55 euro ar PVN apmērā  un 

viena dalībnieka ēdināšanai  tiek plānoti 6.00 euro apmērā. Skolas ēdnīcas vadītāja ir 

izstrādājusi ēdienkarti ar maksu 6.00 euro apmērā ēdināšanai 4 reizes dienā. 

Jurista atzinums: lēmums nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, vienīgi 

maksas pakalpojuma izmaksām ir jābūt ekonomiski pamatotām, iekļaujot visas 

faktiskās pakalpojuma izmaksas, tātad izmaksās ir iekļaujamas visas pozīcijas, kas 

rodas, sniedzot konkrēto maksas pakalpojumu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21 .panta pirmās daļas 

14.punkta g) apakšpunktu 



 
 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

Apstiprināt folkloras kopas “Kokle” vasaras nometnes “Pūrs” viena dalībnieka 

uzturēšanās izmaksas : 

1. ēdināšanas izmaksas 6.00 euro diennaktī; 

2. izmitināšanas izmaksas 1.55 diennaktī.   

 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

3.10. Par naudas līdzekļu atmaksu  

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers) 

 

Izskata  Algimas Ates p.k. 270882-144652, dzīvo “Kalves -5”, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 iesniegumu ( reģistrēts Rucavas novada 

domes kancelejā 24.05.2017.,Nr.2.1.8/744) ar lūgumu atmaksāt daļu no naudas 

līdzekļiem vai samazināt īres maksu un komunālo pakalpojumu maksu par iegādāto 

un uzstādīto tualetes podu dzīvoklī Nr.5 “Kalves”. Iesniegumam pievienota 2017. 

gada 12. maija maksājuma kvīts Nr.1022787  un pavadzīme Nr.220LV1409757 par 

43.92 euro. Ģimenē ir 6 personas , no tām 5 nepilngadīgas un ģimenei ir piešķirts 

trūcīgās ģimenes statuss. 

Uz 31.05.2017. Algimai Atei ir īres maksas un komunālo maksājumu  parāds  

22.52 euro.   

2007. gada 25. aprīļa noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līguma 4.2. punkts 

nosaka, ka īrniekam ir tiesības veikt dzīvojamās telpas remonta darbus, kuri veicami 

izīrētājam, par to attiecīgi samazinot īres maksu.  

 Savukārt likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42. pants nosaka, ka īrnieka 

pienākums ir uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo telpu pienācīgā kārtībā un veikt šīs 

telpas kārtējo remontu un 

 likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 41. pants nosaka, ka izīrētāja pienākums ir 

pārrēķināt dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pakalpojumiem, ja 

dzīvojamās telpas lietošana un pakalpojumi nav nodrošināti atbilstoši 

dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, kā arī dzīvojamās mājas ( 

dzīvojamās telpas ) tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. 

Jurista atzinums: 

“Saskaņā ar Civillikuma 2140.pantu nepieciešamie un derīgie izdevumi, ko 

īrnieks taisījis lietai, izīrētājam jāatlīdzina viņam pēc vispārējiem noteikumiem par 

izdevumu atlīdzību (866. un turpm.p.).  

Saskaņā ar Civillikuma 865.pantu kādai lietai taisītie izdevumi ir vai nu 

nepieciešami, ar kuriem pašu tās būtību uztur vai aizsargā no pilnīgas bojā ejas, 

sabrukuma vai izpostījuma, vai derīgi, kas uzlabo lietu, un proti, pavairo ienākumu no 

tās, vai, beidzot, greznuma izdevumi, kas padara to tikai ērtāku, patīkamāku vai 

daiļāku.  

Saskaņā ar Civillikuma 866.pantu nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, 

kas tos taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā.  

Saskaņā ar Civillikuma 867.pantu derīgie izdevumi atlīdzināmi tikai tam, kas 

valdījis svešu lietu labā ticībā kā savu paša, ja vien viņš jau nav dabūjis atlīdzību, 

saņemot no šās lietas ienākumus, kas šādos gadījumos jāieskaita. Šie izdevumi 

atlīdzināmi tikai tādā apmērā, kādā tie paaugstinājuši lietas vērtību. Bet ja šis 



 
 

paaugstinājums pārsniedz pašu izdevumu apmēru, tad var atprasīt tikai šos 

izdevumus. 

Jurists secina, ka lietā nav iesniegti pierādījumi, ka īrnieka lietošanā nodotais 

dzīvoklis ir atradies tādā stāvoklī, ka veiktā poda nomaiņa ir bijusi nepieciešama, lai 

uzturētu vai aizsargātu dzīvokli no pilnīgas bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma. 

Tāpat jurists uzskata, ka nevar būt objektīvs pamatojums īrnieka 

apgalvojumam par to, ka dzīvoklī santehnika bijusi sliktā stāvoklī, jo minētais 

vērtējums nav balstīts uz speciālistu atzinumu. No iesniegtajām fotogrāfijām nevar 

viennozīmīgi secināt, kādu faktoru ietekmē ir veidojušies poda bojājumi. 

No dzīvokļa īres līguma redzams, ka puses apliecinājušas, ka dzīvoklī ir 

ūdens, kanalizācija, elektrība, visas iekārtas ir labā stāvoklī. 

Piemērojot analoģijas principu, jāņem vērā Civillikuma 1613.pantā ietverto 

noteikumu, ka atsavinātājs neatbild par tādiem trūkumiem, kas ieguvējam bijuši 

zināmi, vai vismaz, piegriežot visparastāko uzmanību, nevarētu palikt viņam apslēpti. 

Līdz ar to pieņemams, ka īrnieku apmierinājis dzīvokļa stāvoklis, uzskatījusi to par 

pieņemamu, tādu, kas netraucē viņai lietot dzīvokli. Nav pierādījumu tam, ka ir bijusi 

vienošanās ar atbildētāju par remonta veikšanu. 

Apkopojot iepriekš teikto, jurists īrnieka izdevumus vērtē kā derīgus.  

Papildus ir jāņem vērā to, ka :„ja izdevumus ir izdarījusi persona, kas lietu 

lieto uz līguma pamata, tai pienākas atlīdzība par derīgajiem izdevumiem tikai 

gadījumos, ja ir bijusi attiecīga vienošanās ar lietas īpašnieku vai arī izdevumi ir 

izdarīti ar īpašnieka piekrišanu. Pretējā gadījumā šī persona, līdzīgi kā ļaunticīgs 

valdītājs, var izdarītos uzlabojumus noņemt, ja tas lietai nekaitē” (Sk. G.Višņakova, 

K.Balodis. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas; Valdījums; Tiesības uz 

svešu lietu. Rīga: Mans Īpašums, 1998, 28.lpp.). 

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40.panta ceturtā daļa noteic, ka, ja izīrējamai 

dzīvojamai telpai nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka 

dzīvojamā telpa neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas 

prasībām, izīrētājs un īrnieks var vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā 

izmaksas pilnībā vai daļēji sedz īrnieks. Šādā gadījumā īrniekam ir tiesības uz 

attiecīgu īres maksas samazinājumu. 

 Dotajā gadījumā lietā nav konstatējami likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40. 

panta ceturtajā daļā noteiktie apstākļi.” 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Veikt īres maksas pārrēķinu un noslēgt vienošanos ar Algimu Ati, p.k. 

270882-14652 par īres maksas neaprēķināšanu par 4 mēnešiem 37.04 euro 

apmērā . 

2. Uzdot lēmuma izpildi nodrošināt Rucavas novada domes nekustāmā īpašuma 

tiesiskās reģistrācijas speciālistei I.Feodosovai un grāmatvedei M.Sproģei. 

 

 

3.11. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu  

(ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

2017. gada 3. maijā Rucavas novada dome saņēma zvērināta tiesu izpildītāja 

Sandras Jaunsleines (turpmāk tekstā – ZTI)  2017.gada 28. aprīļa pieprasījumu ar 



 
 

Nr.13055/006/2017-NOS par nekustamā īpašuma nodokļu parādu, ar kuru ZTI 

norādījusi, ka tiek vērsta piedziņa uz Aivim Neimanim, personas kods 281078-10834, 

piederošo nekustamo īpašumu “Paipalas”, kas atrodas Rucavas pagasta, Rucavas 

novadā, kadastra Nr. 6484 017 0018, un ZTI, saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. 

panta piekto daļu, lūdz paziņot nekustamā īpašuma  “Paipalas”, kas atrodas Rucavas 

pagasta, Rucavas novadā, kadastra Nr. 6484 017 0018, nodokļu parādu  un iesniegt 

lēmumu par nodokļa parāda piedziņu. 

Rucavas novada dome konstatēja, ka nekustamā īpašuma “Paipalas”, Rucavas 

pagasta, Rucavas novads īpašnieks Aivis Neimanis, nav savlaicīgi veicis aprēķināto 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par savu nekustamo īpašumu Rucavas 

novadā, tāpēc Rucavas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņas procesu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka Aivja Neimaņa nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu, izriet no administratīvajiem 

aktiem – maksāšanas paziņojumiem, kas ir stājušies spēkā un kļuvuši neapstrīdami. 

Pēdējais maksāšanas paziņojums Aivim Neimanim nosūtīts 2017. gada 25. janvārī 

“Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadam” Nr.17-574. 

2017. gada 8. maijā Rucavas novada dome saņēma Aivja Neimaņa epastu, kurā 

Aivis Neimanis norāda, lai Rucavas novada dome pārskata viņa nodokļa aprēķinus, to 

ka nauda tiek maksāta, bet tā nenonākot līdz Rucavas novada domei. Pielikumā tika 

pievienots, 2017. gada 30. marta čeks par EUR 70,20 apmērā par iemaksu Rucavas 

novada domes kasē. 

2017. gada 10 .maijā Aivim Neimanim tika sniegta atbilde par nodokļa parādu, 

kā arī pārskats par Aivja Neimaņa veiktajiem maksājumiem. 

Rucavas novada dome ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu uz 

2017. gada 22. maiju, un tas ir EUR 172,18 (viens simts septiņdesmit divi eiro un 18 

centi), ko sastāda EUR 87,72 (astoņdesmit septiņi euro un 72 centi) pamatparāds un 

EUR 84,46 (astoņdesmit četri euro 46 centi) nokavējuma nauda.  

Saskaņā ar likuma Par nekustamā īpašuma nodokli 9. panta, kas nosaka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbildību, pirmo un otro daļu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā 

laikā. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu 

saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par 

nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā 

akta piespiedu izpildes kārtībai. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka nodokļa maksātāja pienākums ir noteiktā termiņā un 

pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. 

Saskaņā ar APL 361.panta pirmo daļu par piespiedu izpildi adresātu vispirms 

brīdina. Panta otrā daļa noteic, ka brīdinājumu par rakstveidā izdota administratīvā 

akta piespiedu izpildi izdod rakstveidā. To var norādīt administratīvajā aktā. 

2017.gada 22.maijā Rucavas novada dome ir nosūtījusi brīdinājumu par 

piespiedu izpildi Nr.2.1.5./2/682 nomaksāt nokavējuma naudu un parāda summu līdz 

2017. gada 5.jūnijam. Brīdinājums stājās spēkā 2017. gada 4.jūnijā. 

Aivis Neimanis minēto brīdinājumu par piespiedu izpildi nav apstrīdējis un 

nodokļa parādu nav samaksājis. 

Ņemot vērā, ka nodokļu maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts un nodokļa 

parāds nav samaksāts, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un 

Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 358.panta otro daļu, 359.panta 



 
 

pirmās daļas 3.punktu, 360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo 

un otro daļu un 367.pantu un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols 

Nr.10) ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Bezstrīdus kārtībā piedzīt no Aivja Neimaņa, personas kods 281078-10834, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 87,72 (astoņdesmit septiņi euro un 72 centi) 

apmērā, nokavējuma naudu EUR 84,46 (astoņdesmit četri euro un 46 centi) apmērā, 

kopā EUR 172,18 (viens simts septiņdesmit divi euro un 18 centi) apmērā. 

2. Piedziņu veikt izmantojot likuma Par nodokļiem un nodevām 26.panta trešajā daļā 

paredzētos līdzekļus: 

2.1.inkasācijas uzdevumā norakstot naudas līdzekļus no konta kredītiestādē vai no 

konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde un kuras 

komercdarbībā ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu; 

2.2.vēršot naudas piedziņu uz nodokļu maksātāja darba samaksu vai tai 

pielīdzinātājiem maksājumiem, kā arī uz citām naudas summām, kas pienākas no 

citām personām (Civilprocesa likuma 592. un 599.pants); 

2.3.Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vēršot piedziņu uz nodokļu 

maksātāja  mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie 

trešajām personām). 

3. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta septīto daļu lēmums par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, līdz ar to tas nav 

apstrīdams vai pārsūdzams. 

 

 

 

3.12. Par papildus līdzekļu iedalīšanu Rucavas novada svētku organizēšanai 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata Rucavas kultūras nama direktores S.Skudiķes iesniegumu par papildus 

līdzekļu iedalīšanu Rucavas novada svētku organizēšanai 2300 euro apmērā. Papildus 

līdzekļi nepieciešami autoratlīdzību līgumiem, transporta pakalpojumiem, piepūšamo 

atrakciju nomai, prezentācijas izdevumiem.  

 14.06.2017. iesniegums tika izskatīts Kultūras, izglītības un sporta komisijas 

sēdē, kurā tika pieņemts lēmums lūgt iztrūkstošos līdzekļus Rucavas novada svētku 

organizēšanai iedalīt no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt papildus līdzekļus Rucavas kultūras namam 2300 euro no pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

 

 

 



 
 

3.13. Biedrības “Nigestes amatniecības nams” iesnieguma izskatīšana par 

finansējuma piešķiršanu projekta “Simtgades bērni” realizēšanai 
( ziņo finanšu analītiķe I.Reine). 

 

Izskata biedrības “Nigestes amatniecības nams” iesniegumu  (reģistrēts 

Rucavas novada kancelejā 14.06.2017.,Nr.2.1.5/3/204) ar lūgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu projekta “Simtgades bērni” ietvaros katra 2018. gadā jaundzimušā bērniņa 

dāvanu komplektam, kas sastāv no 925
0
  sudraba monētas tipa medaļas ozolkoka 

kastītē ar pievienotu vēstuli bērniņam. 

 Lūgums finansēt 20 jaundzimušo dāvanu komplektus, katru 10.45 euro 

apmērā, kopējais finansējums 209 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos ar biedrību “Nigestes amatniecības nams” par 10 (desmit) 

jaundzimušā bērniņa dāvanu komplektu iegādi  104.50 euro apmērā. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

3.14. Par traktortehnikas piegādi Rucavas novada pašvaldības vajadzībām 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izsludinātajā iepirkumā (ID Nr. RND/2017/09 “Lietotas traktortehnikas 

piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām”) piedāvājumu iesniedza tikai viens 

pretendents - Latvijas-Baltkrievijas KU, SIA “M.T.Z.-SERVISS” par līgumcenu 

26928.43 euro ( PVN – 5654.97 euro ), kopējā summa 32583.40 euro.   

 2017. gadā budžetā Komunālās daļas budžetā tika apstiprināti līdzekļi traktora 

iegādei 30 000 euro. Lai iegādātos piedāvāto traktoru “Belarus 1025.2” papildus 

nepieciešami 2 584 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

2 (Andis Rolis, Romārs Timbra), NOLEMJ: 

Piešķirt Komunālai daļai papildus līdzekļus traktora “Belarus – 1025.2” iegādei 2584 

euro no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

3.15. Par traktora vadītāja amata vietas izveidi 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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



 
 

1. Izveidot amata vietu “traktora vadītājs”, profesijas kods 8341 05, nosakot 

samaksu par stundu 4.25 euro ar 2017. gada 1. jūliju. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2017. gadam ar 

veiktajiem grozījumiem. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības amatu saraksts 2017. gadam  uz 6 lp. 

 

 

3.16.Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

(ziņo finanšu analītiķe Ināra Reine ) 

  

Izskata  sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumu.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības 

2017. gada pamatbudžeta ieņēmumi”. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 „Rucavas novada pašvaldības 

2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām”. 

3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.3 „Rucavas novada pašvaldības 

2017. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.4 “Centrālā administrācija”. 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.21 “Komunālā saimniecība 

Rucavā “. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.28 “Rucavas kultūras nams”. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.36 “Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

9. Apstiprināt finansējumu projektam “Zvanītāju vasaras skoliņa 2017” 1000 

euro apmērā. 

10. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos 

Nr.1/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

11. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā  elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

Pielikumā : Rucavas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta  grozījumi. 

 

 

 

 



 
 

3.17. Par zemes gabala “Noriņas” atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  komitejas 

priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Marutas Šnipkes, dzīvo “Noriņas”, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, iesniegumu (02.02.2017.Nr.2.1.8/319), kurā lūgts atļaut izpirkt pašvaldībai 

piederošu zemes gabalu “Noriņas” kad.Nr.64840080459, jo uz tā atrodas piederošas 

ēkas. 

23.02.2017. (prot.Nr.4. lēmums 1.34.p.) dome pieņēma lēmumu ierakstīt 

Zemesgrāmatā zemes gabalu “Noriņas” kad.Nr.64840080459, platība 0,222, Rucavas 

pagastā Rucavas novadā. Veikt zemes gabala “Noriņas” novērtējumu, un pēc zemes 

gabala novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu.  

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts  

16.03.2017., Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000553696.  

Pamatojoties uz Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 17.01.2017. lēmumu 

īpašuma tiesības uz būvēm “Noriņas” kad.Nr.64845080010, kas atrodas uz zemes 

gabala “Noriņas”, kad.Nr.64840080459,  nostiprinātas Marutai Šnipkei, personas 

kods 251043-11905.  

2017.gada 15.maijā sertificēts vērtētājs SIA “Latio” Reģ.Nr.41703000843, ir 

veicis zemes gabala novērtējumu atbilstoši Publisku personu mantas atsavināšanas 

likuma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas vērtēšnas standarta LVS 401-2013 

prasībām un aprēķināts, ka vērtība ir noteicama 1 600.00 EUR (viens tūkstotis seši 

simti euro un 0 centi. 

Ņemot vērā lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgā 

komitejas  (16.06.2017. protokols Nr.7) un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 

16.06.2017.,protokols Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likumu “Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 3.punktu; 16.08.1995.gada 

likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 3.panta 2.punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu “Noriņas”, kad.Nr.64840080459 Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā Marutai Šnipkei, personas kods 251043-11905, 

dzīvojošai “Noriņas”, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā par cenu 

1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 0 centi). 

2. Uzdot juristam sagatavot un noslēgt pirkšanas līgumu. 

3. Uzdot zemes lietu speciālistei sagatavot nostiprinājuma lūgumu. 

 

 

3.18. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei  

pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

 Izsludinātajā iepirkumā ( ID Nr. RND/2017/07 “Komerciālā transporta 

piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām” ) par uzvarētāju tika apstiprināta 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARDALA” par līgumcenu 23140.50 euro ( PVN – 

4859.50 euro), kopējā summa 28000.00 euro.   

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu,  



 
 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Izteikt Rucavas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmuma ( protokols Nr.8, 

3.8.p.) 1.2.2. punktu šādā redakcijā:  

    1.2.2. komerciālā transporta iegādei 28 000 euro apmērā ne ilgāk kā uz pieciem 

gadiem. 

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā 

ielā Nr.4. 

 

 

4. Par Rucavas novada domes izpilddirektora G.Ratnieka atbrīvošanu 

 

Rucavas novada domes kancelejā 2017.gada 12.jūnijā saņemts izpilddirektora 

Gunta Ratnieka iesniegums (reģ.Nr.2.1.8/833), kurā lūgts izbeigt darba tiesiskās 

attiecības ar 2017.gada 27.jūniju (pēdējā darbadiena) savstarpēji vienojoties, 

pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu. 

Guntis Ratnieks Rucavas novada domes izpilddirektora amatā iecelts 

2014.gada 28.oktobrī. Sakarā ar to, ka tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības, 

nepieciešams izslēgt domes izpilddirektoru Gunti Ratnieku no Kustamās mantas 

novērtēšanas un atsavināšanas komisijas, Nekustamā īpašuma pārņemšanas komisijas, 

Rucavas novada medību koordinācijas komisijas, Lauksaimniecības zemes darījumu 

izvērtēšanas komisijas sastāva. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 

24.punktu Darba likuma 114.pantu un ņemot vērā Rucavas novada domes 

izpilddirektora Gunta Ratnieka iesniegumu par atbrīvošanu no izpilddirektora amata, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atbrīvot Gunti Ratnieku no Rucavas novada domes izpilddirektora amata ar 

2017.gada 27.jūniju (pēdējā darbadiena). 

2. Izslēgt Rucavas novada domes izpilddirektoru Gunti Ratnieku no Kustamās 

mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas, Nekustamā īpašuma 

pārņemšanas komisijas, Rucavas novada medību koordinācijas komisijas, 

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāva ar 2017.gada 

27.jūniju (pēdējā darbadiena). 

 

 

5. Nolikuma “Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai 

piederošās telpās “Krīzes istaba” apstiprināšana 

( ziņo Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

Iepazīstina deputātus ar izstrādāto nolikumu “Par krīzē nonākušu personu 

īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošās telpās “Krīzes istaba”. 

 Ņemot vērā Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 

(20.06.2017.,protokols Nr.10) ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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



 
 

Apstiprināt nolikumu “Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai 

piederošās telpās “Krīzes istaba””. 

 

Pielikumā: Nolikums “Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai 

piederošās telpās “Krīzes istaba”” uz 6 lp. 

 

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

 

Izpilddirektors G.Ratnieks sniedz informāciju par komunālās daļas ikdienas 

darbiem, iepirkumu komisijas, Attīstības nodaļas darbu, kā arī pašvaldības 

noslēgtajiem līgumiem u.c. 

L.Trumpika informē, ka Rucavas pamatskola akreditēta uz sešiem gadiem, kā 

arī sniedza informāciju par Rucavas novada svētkiem no 2017.gada 1. līdz 6. 

augustam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits pateicas deputātiem par darbu šajā sasaukumā. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 11.40 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         28.06.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

28.06.2017. 

  



 
 

  IZRAKSTS 

 

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 

2017. gada 22.jūnijā        Nr.10 

 

3.18. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei  

pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

( ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

 Izsludinātajā iepirkumā ( ID Nr. RND/2017/07 “Komerciālā transporta 

piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām” ) par uzvarētāju tika apstiprināta 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARDALA” par līgumcenu 23140.50 euro ( PVN – 

4859.50 euro), kopējā summa 28000.00 euro.   

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 16.06.2017.,protokols Nr.10) 

ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Izteikt Rucavas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmuma ( protokols Nr.8, 

3.8.p.) 1.2.2. punktu šādā redakcijā:  

    1.2.2. komerciālā transporta iegādei 28 000 euro apmērā ne ilgāk kā uz pieciem 

gadiem. 

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā 

ielā Nr.4. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)        Jānis 

Veits  

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre                                                                                                   S.Zuļģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 29.jūnijā 
  

mailto:dome@rucava.lv
http://www.rucava.lv/


 
 

 
 

     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 LĒMUMS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 

2017. gada 22.jūnijā         prot. Nr.10, 1.14p. 

Par zemes vienības sadali 

 

Izskata VAS “Latvijas Valsts ceļi” Reģ.Nr.40003344207, juridiskā adrese 

Gogoļa iela 3, Rīga, vēstuli (29.05.2017.Nr.2.1.5/1/320). 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir uzsākusi autobusu pieturas “Rucava” un ar to 

saistītās zemes nodošanu Rucavas novada domes valdījumā, atbilstoši likuma “Valsts 

un pašvaldības mantas atsavināšanas likums” 42.panta un tās Pārejas noteikumu 

prasībām. Autobusu pietura “Rucava” atrodas uz daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64840087348, platība 5,0ha, kura ietilpst Satiksmes ministrijai piekrītošā 

nekustamā īpašuma “Autoceļš V1221”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra 

Nr.64840087348, sastāvā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu un pamatojoties uz kadastra likuma 

11.panta otrās daļas 1.punktu, 19.oktobra 2011.gada Ministru kabineta rīkojuma 

Nr.538 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 “Par 

zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas 

aģentūra” personā” 14.punktu, “Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu un 

Satiksmes ministrijas 2016.gada 14.decembra Deleģēšanas līgumā Nr.SM 2016/-58 

doto pilnvarojumu, VAS “Latvijas Valsts ceļi” lūdz atdalīt no Satiksmes ministrijai 

piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840087348  0,06ha lielu zemes 

gabalu, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1. Atdalīto zemes gabalu 0.06ha platībā 

izdalīt kā patstāvīgu nekustamo īpašumu, apstiprinot nosaukumu “Autobusu pietura 

Rucava” un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.06.2017.(protokols Nr.7) lēmumu 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 un 

minēto vēstuli 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

mailto:dome@rucava.lv


 
 

1. piekrist atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840087348 

zemes gabalu 0,06ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

2. jaunizveidotai zemes vienībai ar esošo būvi uz tās apstiprināt nosaukumu 

“Autobusu pietura Rucava”; 

3. noteikt zemes lietošanas mērķi – Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 

apbūves zeme, NĪLM kods 0903. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 

 

Pielikumā: Satiksmes ministrijai piekrītošās zemes vienības kadastra apzīmējumu 

64840087348 sadales shēma uz 1 lp. 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   Jānis Veits 

 

 


