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“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 27.jūlijā        Nr.13 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

Nepiedalās: deputāts Andis Rolis (personīgu iemeslu dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, finanšu analītiķe Ināra Reine, zemes 

lietu speciāliste Dzintra Bļinova, jurists Gints Šķubers, teritorijas plānotāja Sanita 

Urtāne, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze Feodosova, kultūras 

nama direktore Staņislava Skudiķe, būvinspektors Uģis Cepurītis, Finanšu nodaļas 

vadītāja Evita Freimane-Vaitele 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova) 

 

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” nodošanu publiskai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

1.2. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” un 

“Vecagatnieki” projekta apstiprināšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par 22.06.2017.domes lēmuma (prot.Nr.10;1.4.p.) atcelšanu 

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 pagarināšanu 

1.9. Par zemes platības precizēšanu īpašumam “Silmaļi” 

1.10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā  

“Valsts mežs Dunika”, Dunikas pagastā 

1.11. Par īpašuma nosaukuma “Saulmeži” piešķiršanu  

1.12. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Jaunkļaviņas” sadalīšanu 

1.14. Par nekustamā īpašuma „Ķoņu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.16. Par 25.05.2017. domes lēmuma (prot.Nr.8; 1.10.p.) atcelšanu 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas 

speciāliste I.Feodosova, būvinspektors U.Cepurītis) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Māja Nr.6”- 2  Rucavas pagastā pagarināšanu 

2.2. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”-9 īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

2.3. Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Miesnieki”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

2.4. Par dzīvokļa Nr.19 mājā “Purenes”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

2.5. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.6. Par patvaļīgu būvniecību 

2.7. Par pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers) 

 

3.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 trešās 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu 

3.2. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Māra Stankeviča  

3.3. Ādolfa Tapiņa (Gaujieša) iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas “Arī dadži 

zied un smaržo” izdošanā izskatīšana 
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3.4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā, 

speciālajā un ziedojumu budžetā 

 

4. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu 

 

5. Par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu 

 

6. Par Rucavas novada svētkiem (informatīvs) 

(ziņo kultūras nama direktore S. Skudiķe) 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

Apstiprināt 2017.gada 27.jūlija Rucavas novada domes sēdes darba kārtību. 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2017.gada 27.jūlija domes sēdes 

darba kārtību ar papildus jautājumiem: 

2.8. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Daigai Ķēdžei 

2.9. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Jānim Veitam 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

Papildināt 2017.gada 27.jūlija Rucavas novada domes sēdes darba kārtību: 

2.8. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Daigai Ķēdžei 

2.9. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Jānim Veitam 

 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, zemes lietu speciāliste Dz.Bļinova, 

teritorijas plānotāja S.Urtāne) 

 

 

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” nodošanu 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, teritorijas plānotāja S.Urtāne) 

 

Izskata detālplānojuma projekta vadītāja Ulda Vecvagara iesniegumu (reģistrēts 

29.06.2017. Nr. 2.1.8/903) ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamajam īpašumam 

“Vecrudzīši” (kad. Nr. 6484 007 0098), atrodas Rucavas novada, Rucavas pagastā 

Papē. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz 2014.gada 

14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības 
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teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 107., 108., 109. punktiem, ņemot vērā 

Rucavas novada teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 

(Irēna Šusta); ATTURAS – 1 (Romārs Timbra), NOLEMJ:   

1. nodot detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Vecrudzīši” 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, 

2. noteikt apspriešanas termiņu ne mazāku kā 3 nedēļas no lēmuma publicēšanas 

vietējā laikrakstā vai pašvaldības informatīvajā izdevumā un www.rucava.lv, 

3. nodrošināt detālplānojuma projekta materiālu pieejamību Rucavas novada 

domē un www.rucava.lv, 

 

Pielikumā: teritorijas plānotājas S.Urtānes atzinums uz 3 lp. 

 

 

1.2. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” un 

“Vecagatnieki” projekta apstiprināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis, teritorijas plānotāja S.Urtāne) 

 

Izskata nekustamo īpašumu “Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki” detālplānojuma 

projekta vadītāja Ulda Vecvagara 2017. gada 17. jūlija iesniegumu un detālplānojuma 

materiālus: “Paskaidrojuma raksts”, “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 

“Grafiskā daļa”, “Pielikumi”, Ziņojumu par institūciju atzinumu ievērošanu un 

Rucavas novada teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes atzinumu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 2014.gada 14.oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” (kad. 

Nr. 6484 001 0142) un “Vecagatnieki” (kad. Nr. 6484 001 0058); 

2. noslēgt līgumu par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” 

un “Vecagatnieki” īstenošanas kātrību; 

3. pēc 2.punktā minētā līguma noslēgšanas publicēt paziņojumu par 

detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Rucavas 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” un Rucavas 

novada interneta mājas lapā www.rucava.lv, 

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: teritorijas plānotājas S.Urtānes atzinums uz 3 lp. 

 

 

http://www.rucava.lv/
http://www.rucava.lv/
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1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Ziedones Sisenes, dzīvo “Māja Nr.8”-3, Rucavā, iesniegumu 

(03.07.2017.Nr.2.1.8/911), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz diviem zemes 

gabaliem no zemes gabala “Māja Nr.8”, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Ziedoni Siseni, personas kods 280551-11918, 

uz diviem zemes gabaliem no zemes gabala “Māja Nr.8” kadastra apzīmējums 

64840080477, 0,09ha kopplatībā, kas noslēgti līdz 31.12.2017., atrodas 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.08.2017. 

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 22.06.2017.domes lēmuma (prot.Nr.10, 1.4.p.) atcelšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

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

(07.07.2017.Nr.2.1.8/930), kurā lūgts atcelt 22.06.2017.gada Domes lēmumu 

(prot.Nr.10;1.4.p.) “Par zemes nomas līguma izbeigšanu”. 

Zemes nomas līgums bija noslēgts uz zemes gabalu “Ječi 2/9/1”, 

kad.apz.64520050436, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kas ir spēkā līdz 

22.11.2022. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atcelt 22.06.2017.gada domes lēmumu (prot.Nr.10, 1.4.p.) “Par zemes nomas 

līguma izbeigšanu”. 

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

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

ielā 4. 
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1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Aigara Šubrovska, dzīvo Reiņa meža ielā 5-5, Liepājā, iesniegumu 

(26.06.2017.Nr.2.1.8/887), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Aigaru Šubrovski, personas kods 260976-

12068, uz zemes gabalu “Ječi 2/1/1”   kadastra apzīmējums 6452 0050513,  

0,066 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.augusta līdz 

2027.gada 31.jūlijam.  

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  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Oļega Jurova, dzīvo Lauku ielā 5-2, Liepājā, iesniegumu 

(13.07.2017.Nr.2.1.8/958), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječu līdumnieks /74”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Oļegu Jurovu, personas kods 260171-10835, 

uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /74”  no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6452 0060022,  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.augusta līdz 

2027.gada 31.jūlijam.  

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

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

ielā 4. 
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1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Sigita Kauna, dzīvo “Tolki”, Dunikas pag., Rucavas nov., iesniegumu 

(13.07.2017.Nr.2.1.8/959), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Tolki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Iesniegumam pievienota Zemesgrāmatas apliecība, kurā redzams, ka būve ar 

kadastra apzīmējumu 645201400040001 saistīta ar zemes gabalu “Tolki” 

kad.Nr.64520140004, kuras īpašnieks ir Sigits Kauns. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 4.punktu un 

personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Sigitu Kaunu, personas kods 151177-11933, 

uz zemes gabalu “Tolki”  kadastra Nr.64520140004,  3,5960 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.augusta līdz 

2027.gada 31.jūlijam.  

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 pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Reģ.Nr.40003356530, Liepājas 

ceļu rajons, Ūliha iela 44, Liepāja, iesniegumu (13.06.2017.Nr.2.1.8/839), kurā lūgts 

pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabala “Liepienu karjeri”, kadastra 

apzīmējums 64520020013 daļu 3,26ha platībā, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Uz zemes gabala atrodas VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” piederoša grants 

kaudze. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz Rucavas novada 

pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 32 „Par pašvaldības zemes 

nomu Rucavas novadā” 5.2. punktu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. noslēgt vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu ar VAS “Latvijas 

autoceļu uzturētājs” Reģ.Nr.40003356530, uz zemes gabala “Liepienu karjeri” 

kadastra Nr.64520020013 daļu 3,26 ha platībā, kas atrodas  Dunikas pagastā, 
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Rucavas novadā uz laika posmu no 2017.gada 1.augusta līdz 2020.gada 

31.jūlijam.  

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. 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 platības precizēšanu īpašumam “Silmaļi” 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata SIA “Metrum K” Reģ.Nr.40103606098, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, 

iesniegumu (17.07.2017.Nr.2.1.5/1/436), kurā pamatojoties uz 27.12.2011.Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 287.punktu, 

lūgts pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu īpašumam “Silmaļi” 

kad.Nr.64840080520, Rucavas pagastā. 

Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā platība ir 0,2ha, bet uzmērot šo zemes 

vienību platība ir 0,3891 ha.  

  Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz 27.12.2011.gada 

MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 287.punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. precizēt nekustamā īpašuma “Silmaļi” kad.Nr.64840080520 Rucavas pagastā 

zemes vienības platību atbilstoši uzmērītām robežām dabā un noteikt platību: 

0,3891ha. 

2. 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 bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

īpašumā  “Valsts mežs Dunika”, Dunikas pagastā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

              Izskata A/S “Latvijas Valsts meži.”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, 

juridiskā adrese Vaiņodes iela -1, Rīga, iesniegumu (10.07.2017.Nr.2.1.5/3/240), kurā 

lūgts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts 

atradnē „Liepieni - LVM”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Iesniegumam pievienoti dokumenti atbilstoši MK noteikumu Nr.696 “Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 27.3.punktu (Derīgo izrakteņu ieguves limits ar pielikumu, 

2017.gada 30.jūnijā Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 

izsniegtie Tehniskie noteikumi Nr. LI17TN0157, atradnes pase ar pielikumu. 

Saskaņā ar spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 

30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par 
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Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”), īpašums atrodas mežu 

teritorijā (M), kur atļauta derīgo izrakteņu ieguve. 

         Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz 06.09.2011. MK 

noteikumiem Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”; Rucavas novada domes teritorijas 

plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 30.maijā (prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 

2013.-2025.gadam” 4.11.punktu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. izsniegt A/S “Latvijas Valsts meži.”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, 

juridiskā adrese Vaiņodes iela -1, Rīga, bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē “Liepieni - LVM”, īpašuma 

“Valsts mežs Dunika” zemes vienībā ar kad.apz.64520010028, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

2. Zemes lietu speciālistei sagatavot zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus un 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. 

3. 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 īpašuma nosaukuma “Saulmeži” piešķiršanu  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata SIA “Kurzemes Mežsaimnieks” reģ.Nr.42103036409, adrese Ezera 

iela 52-7, Liepāja, iesniegumu, kurā lūgts piešķirt zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 64520150125 un 64520020031, kas atdalītas no nekustamā īpašuma 

“Saulesdruvas” kad.Nr.64780060152, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, nosaukumu 

“Saulmeži”.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, secināts, ka minētās zemes vienības 

atrodas Dunikas pagastā un piederēja Pēterim Poļaņinam, personas kods 040947-

10802. 2017.gada 22.martā noslēgts pirkuma līgums ar SIA “Kurzemes 

Mežsaimnieks”.  Īpašuma tiesības pēc reģistrācijas Zemesgrāmatā, iegūs SIA 

“Kurzemes Mežsaimnieks”.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz “Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma “ 19.panta pirmo daļu, 2006.gada 20.jūnija MK 

noteikumu NR.496  “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520150125, 64520020031, kas 

atdalītas no nekustamā īpašuma “Saulesdruvas” kad.Nr.64780060152, Nīcas 

pagastā, Nīcas novadā un atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Saulmeži”.  
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2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520150125 un 64520020003 

noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība NĪLM kods 0201. 

3. 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 zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

2016.gada 4.augustā Rucavas novada dome noslēgusi vienošanos ar VAS 

“Ceļu satiksmes drošības direkcija” par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes 

gabala “Tirgus laukums” kad.Nr.64840080454 daļu apmēram 30m
2 

platībā, lai veiktu 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas būvniecību. Zemes gabals ir uzmērīts un 

nepieciešams noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz 2006.gada 

20.jūnija MK noteikumu NR.496  “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. zemes vienības “Tirgus laukums” kad.Nr.64840080454 daļai 0,0039 ha platībā, 

ar kadastra apzīmējumu 648400804548001 noteikt zemes lietošanas mērķi - 

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme, NĪLM kods 0908. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Jaunkļaviņas” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Natālijas Dermenži, dzīvo Ventas ielā 30, Liepājā, iesniegumu 

(17.07.2017.Nr.2.1.8./971), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 

„Jaunkļaviņas” kad.Nr.64840060003, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840060003, platība 68,7 ha Rucavas pagastā, Rucavas novadā, atdalot apmēram 

28,0 ha meža zemes. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums ar plānoto zemes 

vienības sadalījumu. 

Īpašums pieder Natālijai Dermenži. Reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.1000 0004 3172. 

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts - zemes ierīcības projekts. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības 



11 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēde 

likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada 

teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut Natālijai Dermenži, personas kods 030951-10804, sadalīt nekustamā 

īpašuma „Jaunkļaviņas” kad.Nr.64840060003, zemes vienību ar kad.apzīm. 

64840060003, kuras kopējā platība ir 68,7 ha, 

2. atdalīt zemes gabalu 28,0 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Mežkļaviņas”; 

4. atdalāmajam zemes gabalam „Mežkļaviņas” noteikt zemes lietošanas mērķi—

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 

0201; 

5. paliekošam zemes gabalam “Jaunkļaviņas” kad.apz.64840060003 ar platību 40,7 

ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt 

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

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

6. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums Nr.1); 

7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā,  

Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

„Jaunkļaviņas” kad.Nr. 64840060003, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

 

 

1.14. Par nekustamā īpašuma „Ķoņu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Ķoņu kapi” kad.Nr.64840110014, kad.apzīm.64840110014 Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, 

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:   
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1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840110014 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Ķoņu kapi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Ķoņu kapi” kad.Nr.64840110014, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 

apbūve NĪLM kods 0907. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

2012.gada  13.maijā Rucavas novada dome noslēgusi zemes nomas līgumu ar 

SIA “Ģeotermālo un naftas produktu apvienību” Reģ.Nr.40103163999, uz zemes 

gabalu “Narcises” kad.Nr.64840090019 3,3ha platībā, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

2017.gada 19.jūlijā apsekojot īpašumu dabā, secināts, ka tas netiek apstrādāts 

vismaz divus gadus un sācis aizaugt ar krūmiem. Pārbaudot maksājumus secināts, ka 

netiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis no 01.01.2015.gada un nomas maksa no 

01.01.2016.gada. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 19.07.2017. ir 138,47 EUR, zemes 

nomas parāds uz 19.07.2017. ir 105,48 EUR. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz 2012.gada 

13.maijā noslēgtā zemes nomas līguma 8.1.1. punktu par Iznomātāja vienpusējām 

tiesībām izbeigt zemes nomas līgumu, ja Nomnieks ir nokavējis nomas maksas 

maksājumu termiņu vairāk par 12 mēnešiem un Civillikuma 1587., 1589., 1838. un 

2141.pantu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – 1 (Irēna Šusta); ATTURAS – nav, NOLEMJ:   

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar SIA “Ģeotermālo un naftas produktu apvienību” 

Reģ.Nr.40103163999, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Ogre, Ogres novads, uz 

zemes gabalu “Narcises”, kad.Nr.64840090019, platība 3,3ha, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, ar 01.08.2017. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, 

Lielā ielā 4. 

 

 

1.16. Par 25.05.2017. domes lēmuma (prot.Nr.8, 1.10.p.) atcelšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

25.05.2017. Rucavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par zemes 

gabala “Ječi 9/11” kad.apz.64520050846, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 
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iznomāšanu Jurijam Kuzminam. Tika nosūtīta vēstule (05.06.2017. Nr. 2.1.5/2/818) ar 

uzaicinājumu zemes nomas līgumu parakstīt līdz 03.jūlijam. Līdz 19.07.2017. līgums 

nav parakstīts, līdz ar to tas nav stājies spēkā.  

 Blakus esošai zemes vienībai “Ječi 9/12” ar kad.apz.64520050785, kas ir 

ierakstīta zemesgrāmatā, nav nodrošināta piekļuve. Lai nodrošinātu šo piekļuvi “Ječi 

9/12” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520050785, nepieciešams noteikt 

servitūta ceļu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kad.apz.64520050846, 

apmēram 0,02ha platībā, kas ir iznomāta Jurijam Kuzminam. 

2017.gada 7.jūlijā Domē saņemts un reģistrēts iesniegums (Nr.2.1.8/930) no 

nekustamā īpašuma “Ječi 9/12” īpašnieces Ludmilas Leikinas ar lūgumu ierīkot jaunu 

ceļu piekļūšanai pie sava īpašuma jo patreizējais iebrauktais ceļš, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kad.apz. 64520050986, atrodas citai personai īpašumā. Īpašuma 

“Ječi 9/23” īpašniece norādījusi, ka ceļš pa kuru pārvietojas Ludmila Leikina, ir viņas 

īpašums un tur nav servitūta ceļš. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 

85.panta otrās daļas 4.punktu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atcelt 25.05.2017.gada domes lēmumu (prot.Nr.8, 1.10.p.) “Par zemes nomas 

līguma noslēgšanu”. 

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

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

ielā 4. 

 

 

Ņemot vērā S.Skudiķes lūgumu, izskata “6. Par Rucavas novada svētkiem”. 

 

6. Par Rucavas novada svētkiem (informatīvs) 

(ziņo kultūras nama direktore S. Skudiķe) 

 

Rucavas kultūras nama direktore S. Skudiķe sniedz informāciju par Rucavas 

novada svētkiem, kas notiks no 1.līdz 6. augustam, informē par plānoto svētku 

programmu. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas 

speciāliste I.Feodosova, būvinspektors U.Cepurītis) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Māja Nr.6”- 2   

Rucavas pagastā pagarināšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Lienes Brūderes, personas kods 

030391-11917, dzīvo „Māja Nr.6”- 2, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (21.06.2017.Nr.2.1.8/870), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 
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telpas īres līguma, adresē “Māja Nr.6” – 2, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 30.martā uz laiku līdz 

2017.gada 31.jūlijam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.07.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri un 

komunāliem maksājumiem adresē  “Māja Nr.6”- 2 ir 29,72 EUR. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(20.07.2017.prot.Nr.14), 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 – 6 (Andis Bārdulis, Daiga 

Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 2 (Antra Ate, Līga Jaunzeme), NOLEMJ:   

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Māja Nr.6”- 2, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Lieni Brūderi, personas kods 030391-

11917, uz laika posmu no 01.08.2017. līdz 31.10.2017. 

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 “Tīrumi”-9 īres līguma  

pagarināšanu Rucavas pagastā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ervīna Cimara, personas kods 

171067-11902, dzīvo „Tīrumi” - 9, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

17.07.2017.Nr.2.1.8/ 967), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Tīrumi” – 9, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 29.aprīlī, pagarināts 

2016.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2017.gada 27.jūlijam. Pēc Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.07.2017. pašvaldībai parāds par īri 

ir 42.24 EUR.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(20.07.2017.prot.Nr.14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu un personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Andis Bārdulis, Daiga 

Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – 2 (Antra Ate, Līga Jaunzeme), NOLEMJ:   

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Tīrumi”- 9, Ķāķišķe,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Ervīnu Cimaru, personas kods 171067-

11902, uz laika posmu no 28.07.2017. līdz 27.01.2018.  

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. 

 

 

2.3. Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Miesnieki”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Jāņa Otaņķa, personas kods 

190649-11920, deklarētā adrese „Liedagi”-2, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (28.02.2017. Nr.2.1.8/443), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa 

Nr.2 mājā “Miesnieki” Rucavas pagastā, Rucavas novadā izīrēšanu. 

 Jānis Otaņķis 2017.gada 27.aprīlī ir uzņemts Rucavas pagasta dzīvokļu rindā. 

Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas Jānim Otaņķim 

nepieder īpašums, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas 

nodrošināšanai. Jānis Otaņķis ir deklarēts Rucavas novadā. Dzīvoklis “Miesnieki”-2, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā ir dzīvoklis bez ērtībām, un personas, kuras ir 

Rucavas pagasta dzīvokļu rindā pirms J.Otaņķa nevēlas īrēt dzīvokli bez ērtībām. Pēc 

Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai piešķirts 

trūcīgās ģimenes (personas) statuss. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(20.07.2017.prot.Nr.14), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri”  15.pantu, 27.pantu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Izīrēt divistabas dzīvokli Nr.2 mājā “Miesnieki”, Rucava, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads,  Jānim Otaņķim, personas kods 190649-11920, ar 

01.08.2017., kopējā platība  52.55 m
2
.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē “Miesnieki”-2, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, ar Jāni Otaņķi, personas kods 190649-11920, uz 

laika posmu no 01.08.2017. līdz 31.10.2017. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

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

ielā 4. 
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2.4. Par dzīvokļa Nr.19 mājā “Purenes”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ingas Gejeres, personas kods 

090887-11908, deklarētā adrese „Eglāji”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (27.06.2017. Nr.2.1.8/892), kurā lūgts izskatīt jautājumu par divistabu vai 

trīsistabu dzīvokļa piesķiršanu Rucavas centrā vai līdz 5 km tā apkārtnē. 

 Inga Gejere 2016.gada 28.jūlijā ir uzņemta Rucavas pagasta dzīvokļu rindā ar 

01.08.2016. Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas Ingai Gejerei 

nepieder īpašums, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas 

nodrošināšanai. Persona ir  deklarēta Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes 

sociālā dienesta sniegtās informācijas personai piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) 

statuss. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(20.07.2017.prot.Nr.14), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri”  15.pantu, 27.pantu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Izīrēt divistabu dzīvokli Nr.19 mājā “Purenes”, Rucava, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads,  Ingai Gejerei, personas kods 090887-11908, ar 01.08.2017., 

kopējā platība  52.1 m
2
.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē “Purenes”- 19, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, ar Ingu Gejeri, personas kods 090887-11908, uz 

laika posmu no 01.08.2017. līdz 31.10.2017. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

2.5. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Andra Kņūtiņa, personas kods 

211076-10830, deklarētā adrese „Ozoli”-9, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (20.06.2017.Nr.2.1.8/862), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu 

Rucavas pagasta dzīvokļu rindā uz divistabu dzīvokli, vēlams Rucavas centrā.  

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas Andrim 

Kņūtiņam nepieder īpašums, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu 

dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona, deklarēta Rucavas novadā adresē “Ozoli”- 9, 

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads. Pēc Rucavas novada domes sociālā 

dienesta sniegtās informācijas minētai personai nav piešķirts trūcīgās ģimenes 

(personas) statuss. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(20.07.2017.prot.Nr.14), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 

personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā Andri Kņūtiņu, 

personas kods 211076-10830, ar 01.08.2017. 

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. 

 

2.6. Par patvaļīgu būvniecību 

(ziņo būvinspektors U. Cepurītis) 

 

Rucavas novada Būvvaldes Uģis Cepurītis būvinspektors, turpmāk tekstā 

Būvinspektors 2017.gada 17.maijā ir konstatējis patvaļīgu žoga pārbūvi nekustamā 

īpašumā „Šalkoņi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Nekustamā īpašumā īpašnieks 

ir Linas Martinaitis, turpmāk tekstā Iesniedzējs. Būvinspektors 2017.gada 18.maijā 

sastādīja atzinumu Nr.BIS-BV-19.9-2017-421, turpmāk tekstā Atzinums. Atzinumā 

konstatēts, ka nekustamajā īpašumā „Šalkoņi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ir 

veikti patvaļīgi būvdarbi, proti, tiek veikta žoga pārbūve un žoga aptuvenais augstums 

ir 1.7 -1.9m, bet saskaņā ar Rucavas teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam 

“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 167.1.punktu prasības žoga 

maksimālajam augstumam Papes ciemā ir 1.2m, līdz ar to ir pārkāpta Būvniecības 

likuma 18.panta otrā daļa. Atzinumā ietverti Būvinspektora norādījumi un to izpildes 

termiņš (atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā). 

Rucavas novada domē 2016. gada 19.jūnijā ir saņemts Iesniedzēja iesniegums 

(reģistrēts Rucavas novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.8/856) par Atzinuma apstrīdēšanu, 

lūdzot Atzinumu anulēt. 

Izskatot lietā esošos materiālus un izvērtējot iesniegumā par administratīvā 

akta apstrīdēšanu minētos argumentus, Rucavas novada dome konstatē, ka Atzinums 

ir atstājams negrozīts šādu apsvērumu dēļ: 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 

„Vispārīgie būvnoteikumi” turpmāk tekstā VBN  133. punktam būvniecības kontroli 

veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors. Savukārt saskaņā ar VBN 134. 

punktu būvinspektors par katru pārbaudi sagatavo atzinumu. Būvinspektors ir 

pašvaldības amatpersona, kurai piešķirtas būvniecības kontroles tiesības. Būvniecības 

kontrole pēc savas būtības ir būvniecības tiesiskuma pārbaude. Būvniecības 

tiesiskums ir atkarīgs no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas 

būvniecības procesā. Tādejādi būvinspektora kompetence izriet tieši no Būvniecības 

likuma 18.panta. 

Atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta pirmajai daļai persona ierosina 

būvniecību, būvvaldē iesniedzot būvniecības ieceres iesniegumu un vispārīgajos 

būvnoteikumos noteiktos dokumentus. 

Atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta trešajai daļas 3.punktam izskatot 

būvniecības ieceres iesniegumu, būvvalde atkarībā no būvniecības ieceres veida lemj 

par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, vai atteikumu 

akceptēt būvniecības ieceri. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta otro daļu, būvdarbi, kas uzsākti vai 

tiek veikti bez būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai 
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paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad 

attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, 

kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga 

būvniecība. Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši 

projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta 

dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

Atbilstoši Būvniecības likuma 19.panta pirmajai daļai būvniecības procesa 

dalībniekiem (zemes īpašnieks, būves īpašnieks, būvprojekta izstrādātājs, būvdarbu 

veicējs, būvuzraugs un būveksperts) ir pienākums būvniecības procesā ievērot 

normatīvo aktu prasības. 

Saskaņā ar VBN 70. punktu pirmās grupas būvju būvniecību ierosina, 

iesniedzot būvvaldē paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti. 

Ievērojot minēto secināms, ka būvējot žogu, būvprojekts un būvatļauja nav 

nepieciešama, bet jebkurā gadījumā žoga būvniecībai ir nepieciešama pašvaldības 

atļauja, proti, žoga būvniecība atzīstama par tiesisku, ja ar pašvaldību ir saskaņots 

žoga novietojums, augstums u.c. 

Iesniedzējs savā iesniegumā norāda, ka nepiekrīt Atzinumā norādītajam, ka 

“Šalkoņi” neatrodas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. 

Rucavas novada dome konstatē, ka būvinspektors ir neprecīzi Atzinumā 

norādījis nekustamā īpašuma „Šalkoņi” atrašanās vietu, jo saskaņā ar Rucavas 

teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam “Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 5.pielikumu nekustamais īpašums „Šalkoņi” atrodas valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu aizsardzības zonā (aizsargjoslā) un uz to attiecas Rucavas 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam “Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 3.24.nodaļā “Prasības kultūras mantojuma saglabāšanai” noteiktās 

prasības. Iepriekš minētā teritorijas plānojuma 3.24.3.apakšnodaļā ir noteiktas 

prasības Papes ciema (Papes Priediengala, Papes, Papes Ķoņu ciema) un Nidas ciema 

telpiskajai organizācijai, apbūves kompozīcijai un arhitektūrai, kur 167.1.punktā ir 

noteikts, ka žoga maksimālais augstums Papes ciemā (Papes Priediengala, Papes, 

Papes Ķoņu ciema) un Nidas ciemā ir 1,20 m. 

Saskaņā ar VBN 1.pielikuma 9.punktu žogs ir pirmās grupas būve un saskaņā VBN 

70. punktu pirmās grupas būvju būvniecību ierosina, iesniedzot būvvaldē 

paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti. 

No Atzinuma izriet, ka Iesniedzēja pārbūvētais žogs ir 1.7-1.9m augsts nevis 

1.2 m augsts, kā to nosaka Rucavas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 167.1.punkts un žoga pārbūve ir 

veikta bez saskaņojuma ar pašvaldību, līdz ar to veiktie būvdarbi ir uzskatāmi par 

patvaļīgiem. 

Tā kā būvdarbi ir veikti patvaļīgi un ir sastādīts atzinums par patvaļīgiem darbiem 

Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas 1.punkts paredz, ka iestāde pieņem 

lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja konkrētā objekta būvniecību 

attiecīgajā teritorijā nepieļauj normatīvie akti vai būvdarbi uzsākti pirms atzīmes 

izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi – neatkarīgi no 

apstākļiem, kādēļ attiecīgā darbība nav tikusi veikta. 

Likumdevējs ir paredzējis iestādei, iespēju pieņemt lēmumu, ja būvniecība 

notiek bez būvatļaujas, iestāde pieņem lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.  

 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu 

konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas pašvaldībai ir 

jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem: 

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ; 
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2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav 

lietderīga- ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles 

tiesības. 

3) par administratīvā akta izdošanu- ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka 

administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles 

tiesības. 

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 18.panta piektā daļa nosaka, ja 

būvinspektora konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt 

norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai vai arī lēmumu par būvniecības radīto 

seku novēršanu. Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir 

jāizdod.  

Piemērojamā tiesību norma (Būvniecības likuma 18.panta 5.daļa) dod iestādei arī 

rīcības brīvību, lemjot par administratīvā akta satura izvēli, konkrētajā gadījuma izdot 

lēmumu par iespēju turpināt būvniecību vai arī lēmumu par būvniecības radīto seku 

novēršanu. Rīcības brīvība ir likumdošanas līdzeklis, kuru piemērojot tiek panākts 

augstāks taisnīguma līmenis individuālajā gadījumā, un iestāde savu rīcības brīvību 

var izmantot tikai šim nolūkam. 

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj 

arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par 

administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta 

atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu 

un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams 

sabiedrības ieguvums. 

Saskaņā ar APL 65. panta pirmo daļu, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka 

izdodams konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), 

iestāde izdot šādu administratīvo aktu (neapsverot izdošanas lietderību). No minētās 

piemērojamās tiesību normas izriet, ka iestādei izdodams konkrēta satura 

administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), tādēļ iestādei nav tiesību 

izvēlēties izdot vai neizdot administratīvo aktu, līdz ar ko secināms, ka arī lietderības 

apsvērumus nav nepieciešams apsvērt. 

Izvērtējot Rucavas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 

9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 81.panta otrās daļas 1.punktu un piekto daļu, 

Būvniecības likuma 18.panta 5.daļu, ņemot vērā Rucavas novada domes 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 2017.gada 20.jūlija sēdes atzinumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Būvvaldes būvinspektora Uģa Cepurīša 2017.gada 18.maija atzinumu Nr. 

Nr.BIS-BV-19.9-2017-421 atstāt negrozītu. 

2. Nosūtīt šī lēmuma vienu izrakstu Linas Martinaitis, norādītā adrese: Lietuva, 

Šakiu raj., Lukšiu sen., Lepšiu km., Lepšiu g., Nr.6, LT-71185. 

3. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, 

administratīvais akts, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par 

paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, 

Liepāja, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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2.7. Par pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 

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

 

Rucavas novada domes kancelejā saņemta Kurzemes plānošanas reģiona 

vēstule (10.07.2017.reģ.Nr.2.1.5/3/241), kurā lūgts izvirzīt pārstāvjus dalībai 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Pašvaldības ir tiesīgas deleģēt divus 

pārstāvjus – vienu pastāvīgo locekli un vienu aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot 

padomes locekli tā prombūtnes laikā ar balsstiesībām.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas atzinumu 

(20.07.2017.prot.Nr.14), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu, Kurzemes 

plānošanas reģiona vēstuli, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Deleģēt Jāni Veitu pārstāvēt Rucavas novada domi Kurzemes plānošanas 

reģiona attīstības padomē. 

2. Atļaut Jānim Veitam savienot Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomes locekļa amatu ar deputāta, Rucavas novada domes priekšsēdētāja 

amatu. 

3. Deleģēt Daigu Ķēdži pārstāvēt Rucavas novada domi Kurzemes plānošanas 

reģiona attīstības padomē, aizvietojot padomes locekli. 

4. Atļaut Daigai Ķēdžei savienot Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomes locekļa amatu ar deputāta amatu. 

 

 

2.8. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Daigai Ķēdžei 

 

 Rucavas novada dome saņēma Daigas Ķēdžes 2017. gada 25. jūlija 

iesniegumu reģistrēts ar Nr.2.1.8/1003 (turpmāk - Iesniegums), kurā lūdz domei 

sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu 

2002.gada 25.aprīļa likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 6.panta, 7.panta piektās daļu, kā arī 8.
1 

panta pirmās daļas noteikumus, un 

tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu Daigai Ķēdžei savienot Rucavas novada domes 

deputātes amatu ar Rucavas novada pašvaldības pārstāvja amatu Kurzemes 

plānošanas reģiona attīstības padomē, juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus 

nov., LV-3801. 

 D.Ķēdže Iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu 

konfliktu nerada. 

Rucavas novada dome konstatē:  

D.Ķēdže ar Rucavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu „1. Par vēlēšanu rezultātu 

apstiprināšanu”, ir apstiprināta par pašvaldības deputāti un ar Rucavas novada domes 

2017.gada 27.jūlija lēmumu (protokols Nr.13, 2.7.) deleģēta pārstāvēt Rucavas 

novada domi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, aizvietojot padomes 

locekli. 

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk tekstā - Likums) 4. panta pirmās daļas 15. punktu pašvaldības domes 

deputāts ir valsts amatpersona.  

Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai 
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citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem 

citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību 

institūcijās Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

Saskaņā ar Likuma 1.panta 5.punktu- interešu konflikts ir situācija, kurā valsts 

amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas 

darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai 

darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, Rucavas 

novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4. punktu ir 

kompetenta sniegt atļauju D.Ķēdžei savienot valsts amatpersonas amatu ar darbu citos 

amatos pašvaldībā.  

Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldību domju deputātiem ir 

atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar 

likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; amatu arodbiedrībā, biedrībā 

vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā 

organizācijā; pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu 

;amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar 

valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu 

un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, 

kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; amatu 

kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas 

saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; citu amatu 

valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; eksperta (konsultanta) 

darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai 

tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.”  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

D.Ķēdže. 

Ņemot vērā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot Rucavas novada domes 

deputāta amata pienākumus kopsakarā ar iepriekš minētajiem amata pienākumiem, kā 

arī saņemot D.Ķēdžes apliecinājumu par to, ka veicot valsts amatpersonas amata 

pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī neveiks citas ar valsts 

amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu ietekmēt viņas, viņas 

radinieku personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana nav pretrunā 

ar ētikas normām un nekaitēs viņas, tiešo pienākumu pildīšanai, līdz ar to, ievērojot 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2. pantā 

noteikto mērķi un pamatojoties uz Likuma 7.panta piektās daļas 4. punktu, 8.¹ panta 

piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, 
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likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Reģionālās attīstības 

likuma 17.panta pirmo daļu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Atļaut Daigai Ķēdžei, personas kods 110587-11942, savienot Rucavas novada 

domes deputāta amatu ar Rucavas novada pašvaldības pārstāvja amatu 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, juridiskā adrese: Avotu iela 

12, Saldus, Saldus nov., LV-3801. 

2. Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši 

Likuma 8.¹ panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta 

pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas 

kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Rucavas novada domi, 

ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai 

un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. Atbilstoši Likuma 

vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta 

nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, 

neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, 

amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja savienojot 

Rucavas novada domes deputāta un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomes locekļa amata pildīšanu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt 

interešu konflikta situācijā.  

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo 

administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu 

namā (Liepājā, Lielā ielā 4) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

 

 

2.9. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Jānim Veitam 

 

 Rucavas novada dome saņēma Jāņa Veita 2017. gada 26. jūlija iesniegumu 

reģistrēts ar Nr.2.1.8/1012 (turpmāk - Iesniegums), kurā lūdz domei sniegt rakstveida 

atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu 2002.gada 25.aprīļa 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta, 7.panta 

piektās daļu, kā arī 8.
1 

panta pirmās daļas noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un 

saskaņojumu Jānim Veitam savienot Rucavas novada domes priekšsēdētāja amatu ar 

Rucavas novada pašvaldības pārstāvja amatu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomē, juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801. 

 J. Veits Iesniegumā apliecina, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu 

nerada. 

Rucavas novada dome konstatē:  

J. Veits ar Rucavas novada vēlēšanu komisijas lēmumu „1. Par vēlēšanu rezultātu 

apstiprināšanu”, ir apstiprināts par pašvaldības deputātu, ar Rucavas novada domes 

2017.gada 22.jūnija lēmumu (protokols Nr.11, 2.) ievēlēts par Rucavas novada domes 

priekšsēdētāju un ar Rucavas novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu (protokols 

Nr.13, 2.7.) deleģēts pārstāvēt Rucavas novada domi Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē. 

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk tekstā - Likums) 4. panta pirmās daļas 14. punktu pašvaldības domes 

priekšsēdētājs ir valsts amatpersona.  
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Likuma 6. pants nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai 

citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 

ierobežojumi. Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts 

amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem 

citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldību 

institūcijās Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

Saskaņā ar Likuma 1.panta 5.punktu- interešu konflikts ir situācija, kurā valsts 

amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 

jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas 

darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai 

darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas ievaddaļai, Rucavas 

novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar Likuma 7.panta piektās daļas 4. punktu ir 

kompetenta sniegt atļauju J.Veitam savienot valsts amatpersonas amatu ar darbu citos 

amatos pašvaldībā.  

Likuma 7.panta piektās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem 

ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: amatu, kuru viņi ieņem saskaņā 

ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; amatu arodbiedrībā, 

biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai 

reliģiskajā organizācijā; pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo 

darbu ;amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts 

ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; amatu 

kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas 

saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; citu amatu 

valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura 

attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; eksperta (konsultanta) 

darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai 

tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 

amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.”  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

J.Veits. 

Ņemot vērā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot Rucavas novada domes 

priekšsēdētāja amata pienākumus kopsakarā ar iepriekš minētajiem amata 

pienākumiem, kā arī saņemot J.Veita apliecinājumu par to, ka veicot valsts 

amatpersonas amata pienākumus, viņa nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 

neveiks citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmētu vai varētu 

ietekmēt viņas, viņas radinieku personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu 

savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas, tiešo pienākumu 

pildīšanai, līdz ar to, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 2. pantā noteikto mērķi un pamatojoties uz Likuma 7.panta 
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piektās daļas 4. punktu, 8.¹ panta piektās daļas 1. un 2. punktu un septīto daļu, 

Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27. punktu, Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu, 

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

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

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

1. Atļaut Jānim Veitam, personas kods 260358-11906, savienot Rucavas novada 

domes priekšsēdētāja amatu ar Rucavas novada pašvaldības pārstāvja amatu 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, juridiskā adrese: Avotu iela 

12, Saldus, Saldus nov., LV-3801. 

2. Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši 

Likuma 8.¹ panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta 

pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas 

kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt Rucavas novada domi, 

ja mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai 

un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. Atbilstoši Likuma 

vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta 

nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, 

neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, 

amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja savienojot 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja, deputāta un Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības padomes locekļa amata pildīšanu, pastāv iespēja, ka 

amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā.  

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo 

administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu 

namā (Liepājā, Lielā ielā 4) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers) 

 

 

3.1. Par pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 

trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu 

par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers ) 

 

  Ar Rucavas novada domes 2016. gada 30. novembra lēmumu “Par kustamās 

mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas apstiprināšanu“ (protokols Nr.20) 

pašvaldības kustamā manta - pasažieru autobuss Mercedes Benz 0404, reģ. 

Nr.HF7382 tika nodota atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 11 570,25. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas 

komisija (turpmāk Komisija) 2016. gada 22. decembrī konstatēja, ka pirmā mutiskā 

kustamās mantas izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 

31. panta pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, 

ja noteiktos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu “Par 

pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 pirmās 
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mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu” prot. Nr.2,3.8.p. pirmā izsole tika atzīta par nenotikušu un tika nolemts 

rīkot otro mutisko izsoli, nosakot nosacīto pārdošanas cenu  EUR 9256,00. 

Rucavas novada domes Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas 

komisija (turpmāk Komisija) 2017. gada 9.  martā konstatēja, ka otrā kustamās 

mantas izsole uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos termiņos nav pieteicies neviens 

izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2017. gada 27.aprīļa lēmumu “Par 

pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 otrās mutiskās 

izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu” prot. Nr.6,3.1.p. otrā izsole tika atzīta par nenotikušu un tika nolemts 

rīkot trešo mutisko izsoli, nosakot nosacīto pārdošanas cenu EUR 6016,00. 

Komisija 2017. gada 15. jūnijā atkārtoti konstatēja, ka trešā mutiskā kustamā 

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

pirmo daļu un izsoles noteikumu 3.19.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja 

noteiktajos  termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks un nolēma saskaņā ar 

Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu apstiprināt 

pasažieru autobusa Mercedes Benz 0404 pārdošanu par brīvu cenu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 21.07.2017.,protokols Nr.11) 

atzinumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Atzīt Pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 

0404, trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu; 

2. Noteikt kustamās mantas pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 

atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu; 

3. Apstiprināt pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 pārdošanas cenu 

EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi). 

4. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas pasažieru autobusa MERCEDES 

BENZ 0404 pārdošanu par brīvu cenu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Duvzares Vēstis”, laikrakstā “Kurzemes Vārds”, sludinājumu portālā 

www.ss.lv. un pašvaldības mājas lapā internetā, nosakot, ka pieteikums par 

pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0404 pirkšanu iesniedzams Rucavas 

novada pašvaldībā desmit darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. 

5. Uzdot juristam G.Šķuberam izstrādāt izsoles noteikumus. 

 

Pielikumā: 

2017. gada 15. jūnija Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas 

sēdes protokols uz 2 lp. 

 

 

 

3.2. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no Māra Stankeviča  

(ziņo jurists G.Šķubers ) 

 

2017. gada 30. jūnijā Rucavas novada dome saņēma zvērināta tiesu izpildītāja 

Jura Kalniņa (turpmāk tekstā – ZTI) 2017. gada 27 .jūnija pieprasījumu ar 

Nr.04050/008/2017-NOS par nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kurā ZTI norādījis, 

ka tiek vērsta piedziņa uz Mārim Stankevičam, personas kods 110978-12850, 
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piederošo nekustamo īpašumu “Zeltiņi”, kas atrodas “Zeltiņi”, Dunikas pagasta, 

Rucavas novadā, kadastra Nr. 6484 013 0102, un ZTI, saskaņā ar Civilprocesa likuma 

600. panta piekto daļu, lūdz paziņot nekustamā īpašuma  “Zeltiņi”, kas atrodas 

nodokļu parādu  un iesniegt lēmumu par nodokļa parāda piedziņu. 

Rucavas novada dome konstatēja, ka nekustamā īpašuma “Zeltiņi”, Dunikas 

pagasta, Rucavas novads īpašnieks Māris Stankevičs, 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 Māra Stankeviča nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu, izriet no administratīvajiem 

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

Pēdējais maksāšanas paziņojums Mārim Stankevičam nosūtīts 2017. gada 25. janvārī 

“Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadam” Nr.17-341. 

Rucavas novada dome ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu uz 

2017. gada 6. jūniju, un tas ir EUR 185,31 (viens simts astoņdesmit pieci eiro un 31 

centi), ko sastāda EUR 105,26 (viens simts pieci euro un 26 centi) pamatparāds un 

EUR 80,05 (astoņdesmit euro 05 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 Administratīvā procesa likuma 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 07. jūlijā Rucavas novada dome ir nosūtījusi brīdinājumu par 

piespiedu izpildi Nr.2.1.5./2/897 nomaksāt nokavējuma naudu un parāda summu līdz 

2017. gada 24. jūlijam. Brīdinājums stājās spēkā 2017. gada 20. jūlijā. 

Māris Stankevičs minēto brīdinājumu par piespiedu izpildi nav apstrīdējis un 

nodokļa parādu nav samaksājis. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 21.07.2017.,protokols Nr.11) 

atzinumu un ka 

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,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Bezstrīdus kārtībā piedzīt no Māra Stankeviča, personas kods 110978-12850, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 105,26 (viens simts pieci euro un 26 
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centi), nokavējuma naudu EUR 80,05 (astoņdesmit euro 05 centi) apmērā, kopā 

EUR 185,31 (viens simts astoņdesmit pieci eiro un 31 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. 

 

 

 

3.3. Ādolfa Tapiņa (Gaujieša) iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas 

“Arī dadži zied un smaržo” izdošanā izskatīšana 

(ziņo priekšsēdētājs J. Veits, finanšu analītiķe I. Reine ) 

 

Izskata Ādolfa Tapiņa (Gaujieša) iesniegumu, (reģistrēts Rucavas novada domes 

kancelejā 20.06.2017.,Nr.2.1.8/868) ar lūgumu  piešķirto finansējumu grāmatas 

“Kurzemes krasts”  iegādei 315 euro apmērā   ( Rucavas novada domes 25.05.2017. 

sēdes lēmums  (prot.Nr.8, 3.2.p.)) novirzīt Liepājā topošajai grāmatai “Arī dadži zied 

un smaržo”, kuru izdos augusta sākumā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (21.07.2017.,protokols Nr.11) 

atzinumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Atcelt Rucavas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 

3.2.p.).  

2. Slēgt vienošanos ar izdevniecību “Liepa” par Ādolfa Tapiņa (Gaujieša)  

grāmatas “Arī dadži zied un smaržo” iepirkumu par kopējo summu līdz  

315.00 euro, līdzekļus novirzot no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

 

 

3.4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā, 

speciālajā un ziedojumu budžetā 

(ziņo finanšu analītiķe I. Reine ) 

 

Izskata  sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumu.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 21.07.2017.,protokols Nr.11) 

atzinumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, 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.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds”. 

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.11 “Pašvaldības policija”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.18 “Tūrisma informācijas 

centrs”. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.19 “Attīstības nodaļa”. 

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

Rucavā “. 

9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.22 “Komunālā daļa Dunikā”. 

10. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.25 “Sporta pasākumi Rucavā”. 

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.26 “Rucavas bibliotēka”. 

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

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

pirmskolas izglītības grupu”. 

14. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.37 “Rucavas pamatskola”. 

15. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.47 “Rucavas novjjada 

pašvaldības 2017. gada speciāla budžeta ieņēmumi un izdevumi”. 

16. Apstiprināt izdevumus pašvaldību budžetu norēķiniem ar valsts budžetu 1699 

euro saskaņā ar pielikumu Nr.54. 

17. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada ziedojumu budžetu 

ieņēmumos 400 euro apmērā un izdevumos 400 euro apmērā saskaņā ar 

pielikumu Nr.55. 

18. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos 

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

19. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā  elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

20. 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, speciālā budžeta un 

ziedojumu budžeta grozījumi. 
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4. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts Rucavas novada bāriņtiesas locekļa Antras 

Ates iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas, 

pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 15.pantu par amatu savienošanas ierobežojumiem. 

Antra Ate par Rucavas novada bāriņtiesas locekli ievēlēta ar Rucavas novada 

domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu (prot.Nr.16, 5.). 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

A.Ate. 

Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka bāriņtiesas 

priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no 

amata pēc viņa vēlēšanās. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, 

kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, un 

šī likuma panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un 

atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.  

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 26.punktu, A.Ates iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

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

Atbrīvot Rucavas novada bāriņtiesas locekli Antru Ati, p.k.210763-11909, no 

Rucavas novada bāriņtiesas locekļa amata ar 2017.gada 27.jūliju. 

 

 

 

5. Par vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņu 

 

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 

iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, novada vēlēšanu komisiju ievēlē 

attiecīgā novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas un 9.pantu, vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome. 

Nepieciešams izsludināt kandidātu pieteikšanu Rucavas novada vēlēšanu komisijā. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Izsludināt pieteikšanu Rucavas novada vēlēšanu komisijā. Pieteikšanas 

termiņš līdz 2017.gada 17.augustam. 

2. Domes sekretārei nodrošināt sludinājumu izvietošanu Rucavas novada domes 

ēkā, Dunikas pagasta pārvaldes ēkā un Rucavas novada pašvaldības mājas 

lapā.  
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6. Par Rucavas novada svētkiem (informatīvs) 

(ziņo kultūras nama direktore S. Skudiķe) 

 

Ņemot vērā S.Skudiķes lūgumu, izskata pēc Lauksaimniecības, vides 

aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz aktuālo informāciju par pašvaldības 

darbu. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.00 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         01.08.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

01.08.2017. 
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 IZRAK

STS 

 

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 27.jūlijā        

 Nr.13 

3.3. Ādolfa Tapiņa (Gaujieša) iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas 

“Arī dadži zied un smaržo” izdošanā izskatīšana 

(ziņo priekšsēdētājs J. Veits, finanšu analītiķe I. Reine ) 

 

Izskata Ādolfa Tapiņa (Gaujieša) iesniegumu, (reģistrēts Rucavas novada domes 

kancelejā 20.06.2017.,Nr.2.1.8/868) ar lūgumu  piešķirto finansējumu grāmatas 

“Kurzemes krasts”  iegādei 315 euro apmērā   ( Rucavas novada domes 25.05.2017. 

sēdes lēmums  (prot.Nr.8, 3.2.p.)) novirzīt Liepājā topošajai grāmatai “Arī dadži zied 

un smaržo”, kuru izdos augusta sākumā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (21.07.2017.,protokols Nr.11) 

atzinumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. Atcelt Rucavas novada domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 

3.2.p.).  

2. Slēgt vienošanos ar izdevniecību “Liepa” par Ādolfa Tapiņa (Gaujieša)  

grāmatas “Arī dadži zied un smaržo” iepirkumu par kopējo summu līdz  

315.00 euro, līdzekļus novirzot no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)        Jānis 

Veits  

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre

 S.Zuļ

ģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 1.augustā 
  

mailto:dome@rucava.lv
http://www.rucava.lv/
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     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 27.jūlijā         prot. Nr.13, 1.13. 

Par nekustamā īpašuma „Jaunkļaviņas” sadalīšanu 

 

Izskata Natālijas Dermenži, dzīvo Ventas ielā 30, Liepājā, iesniegumu 

(17.07.2017.Nr.2.1.8./971), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā īpašuma 

„Jaunkļaviņas” kad.Nr.64840060003, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840060003, platība 68,7 ha Rucavas pagastā, Rucavas novadā, atdalot apmēram 

28,0 ha meža zemes. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums ar plānoto zemes 

vienības sadalījumu. 

Īpašums pieder Natālijai Dermenži. Reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr.1000 0004 3172. 

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts - zemes ierīcības projekts. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.07.2017.(protokols Nr.8) atzinumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma 

„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada 

teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis 

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

1. atļaut Natālijai Dermenži, personas kods 030951-10804, sadalīt nekustamā 

īpašuma „Jaunkļaviņas” kad.Nr.64840060003, zemes vienību ar kad.apzīm. 

64840060003, kuras kopējā platība ir 68,7 ha, 

2. atdalīt zemes gabalu 28,0 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. atdalāmajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Mežkļaviņas”; 

4. atdalāmajam zemes gabalam „Mežkļaviņas” noteikt zemes lietošanas mērķi—

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 

0201; 

mailto:dome@rucava.lv
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5. paliekošam zemes gabalam “Jaunkļaviņas” kad.apz.64840060003 ar platību 40,7 

ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt 

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

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

6. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums Nr.1); 

7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā,  

Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

„Jaunkļaviņas” kad.Nr. 64840060003, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   Jānis Veits 

  



34 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēde 

 


