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2017. gada 23.februārī       Nr.4 

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 Viktors Čamans, Andis Rolis, Guntis 

Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra 

 

Nepiedalās: deputātes Liena Trumpika, Gundega Zeme (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

finanšu analītiķe Ināra Reine, zemes lietu speciāliste Dzintra Bļinova, juriste Baiba 

Millere, kultūras pasākumu vadītāja Sandra Aigare 

 

 

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 J.Veits, zemes lietu speciāliste 

Dz.Bļinova) 

 

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.2.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.4.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.5.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.6.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.7.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.8.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.9.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.10.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.11.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.12.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem 

1.13.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem 

1.14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.15.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.16.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.17.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.18.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.19.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.20.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.21.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.22.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.23.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.24.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.25.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.26.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.27.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.28.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.29.Par nekustamā īpašuma „Gravas” sadalīšanu 

1.30.Par nekustamā īpašuma „Večaiņi” sadalīšanu 

1.31.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.32.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.33.Par grozījumiem 2016.gada 30.novembra (protokols Nr.20) lēmumā 1.12 

1.34.Par zemes gabala “Noriņas” atsavināšanu 

1.35.Par zemes gabala “Brizgas” atsavināšanu 

1.36.Par nekustamā īpašuma „Kliņķu līkums” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.37.Par nekustamā īpašuma „Piesīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.38.Par nekustamā īpašuma „Palsas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.39.Par nekustamā īpašuma „Turaidas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.40.Par nekustamā īpašuma „Vidussila izgāztuve” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.41.Par nekustamā īpašuma „Centību karjers” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.42.Par nekustamā īpašuma „Mangaļu avots” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.43.Par nekustamā īpašuma „Kliņķi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.44.Par nekustamā īpašuma „Mazkatuži” ierakstīšanu zemesgrāmatā 



 
 

1.45.Par nekustamā īpašuma „Māja Nr.3” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.46.Par nekustamā īpašuma „Virgu stallīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.47.Par nekustamā īpašuma „Pārsūknētava” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.48.Par nekustamā īpašuma „Ķāķišķes garāžas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.49.Par nekustamā īpašuma „Pirts parks” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.50.Par nekustamā īpašuma „Zālītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.51.Par nekustamā īpašuma „Vīzuļu priedieni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.52.Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Aškapji” 

1.53.Par zemes vienību iznomāšanu 

1.54. Par kandidāta izvirzīšanu Latvijas zemnieku federācijas valdei 

1.55.Par detālplānojuma „Dālijas parks” darba uzdevuma grozīšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

 

3.1. Par Rucavas kultūras mantojuma iekļaušanu Nacionālā nemateriālā kultūras 

mantojuma sarakstā 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, tūrisma organizatore 

N.Grauduže) 

 

4.1. Par zemes gabala “Viola 96/39” atsavināšanu 

4.2. Par dzīvokļa “Purenes”-19 iegādi 

4.3. Par  fotokonkursa “Rucavas novads – izcils gabaliņš no Latvijas” nolikuma 

apstiprināšanu 

4.4. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

4.5. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu veikt grozījumus 2017.gada 

23.februāra Rucavas novada domes sēdes darba kārtībā:  

Izslēgt no sēdes darba kārtības 

1.55.Par detālplānojuma „Dālijas parks” darba uzdevuma grozīšanu. 

Papildināt sēdes darba kārtību: 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

“Māja Nr.8”-14  Rucavas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Miesnieki”-5, Rucavas pagastā 

pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Ozoli”-18  Rucavas pagastā  

pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.4. Par nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 



 
 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.5. Par Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības šaušanas mācību norisi 

jaunizveidojamā Jūrmalciema militārajā poligonā (informatīvs) 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.6. Par tūrisma pasākumiem (informatīvs) 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

5. Par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada 

Rucavas pagasta Nidas purvā” akceptēšanu. 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt Rucavas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes darba kārtību 

ar veiktajiem grozījumiem: 

Izslēgt no sēdes darba kārtības: 

1.55.Par detālplānojuma „Dālijas parks” darba uzdevuma grozīšanu. 

Papildināt sēdes darba kārtību: 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

“Māja Nr.8”-14  Rucavas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Miesnieki”-5, Rucavas pagastā 

pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Ozoli”-18  Rucavas pagastā  

pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.4. Par nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.5. Par Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības šaušanas mācību norisi 

jaunizveidojamā Jūrmalciema militārajā poligonā (informatīvs) 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

2.6. Par tūrisma pasākumiem (informatīvs) 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

5. Par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada 

Rucavas pagasta Nidas purvā” akceptēšanu. 

  



 
 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs J.Veits, zemes lietu speciāliste 

Dz.Bļinova) 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 1.1. līdz 1.11.  

 

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Igora Mažara, dzīvo Pāvilostas ielā 1-52, Liepājā, iesniegumu 

(24.01.2017.Nr.2.1.8/275), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Igoram 

Mažaram, personas kods 151062-10834. 

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

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

ielā 4. 

 

1.2.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Jurija Mažara, dzīvo Ģenerāļa Baloža ielā 25-42, Liepājā, iesniegumu 

(24.01.2017.Nr.2.1.8/274), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Jurijam 

Mažaram, personas kods 151263-10824. 

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

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

ielā 4. 

 



 
 

1.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Anatolija Mažara, dzīvo Siļķu ielā 16-7, Liepājā, iesniegumu 

(24.01.2017.Nr.2.1.8/273), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Anatolijam 

Mažaram, personas kods 110540-10815. 

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 zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Sergeja Aleksejenko, dzīvo Dunikas ielā 25-36, Liepājā, iesniegumu 

(24.01.2017.Nr.2.1.8/276), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 

3.3. punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Sergejam 

Aleksejenko, personas kods 290661-10827. 

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

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

ielā 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Jāņa Peses, dzīvo “Līdumi”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, iesniegumu 

(23.01.2017.Nr.2.1.8/268), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Jānim Pesem, 

personas kods 260163-11918. 

2. 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 zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Sergeja Larina, dzīvo “Pelči”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegumu 

(07.02.2017.Nr.2.1.8/329), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Sergejam 

Larinam, personas kods 100448-11913. 

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

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

ielā 4. 

 

1.7.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

Izskata Māra Knubja, dzīvo “Kalves”-1, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

iesniegumu (06.02.2017.Nr.2.1.8/323), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai 

Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 



 
 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Mārim 

Knubim, personas kods 020980-11903. 

2. 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 zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Jāņa Veita, dzīvo “Madaras”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegumu 

(07.02.2017.Nr.2.1.8/330), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. Pildot likumā „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts J.Veits. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Jānim 

Veitam, personas kods 260358-11926. 

2. 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 zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Laura Veita, dzīvo “Madaras”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegumu 

(07.02.2017.Nr.2.1.8/330), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. Pildot likumā „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts J.Veits. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 



 
 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Laurim 

Veitam, personas kods 240893-11936. 

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 zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Agra Meļņikova, dzīvo “Kangari”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

iesniegumu (15.02.2017.Nr.2.1.8/371), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai 

Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Agrim 

Meļņikovam, personas kods 060765-10806. 

2. 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 zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Vladimira Popova, dzīvo Gegužiu 61-75, Šauļi, iesniegumu 

(16.02.2017.Nr.2.1.8/376), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes 

ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz “Zvejniecības likuma” 7. 

panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 7.9.1. daļu 3.3 

punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali un 

personīgo iesniegumu 



 
 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Lietuvas 

Republikas pilsonim Vladimiram Popovam, personas kods 36105280960. 

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

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

ielā 4. 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 1.12. līdz 1.13.  

 

1.12.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Māra Knubja, dzīvo “Kalves”-1, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

iesniegumu (06.02.2017.Nr.2.1.8/324), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai 

Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadam uz 100 

zivju āķiem. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.11.2009.MK 

noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 4000 zivju āķi, un Rucavas novada domes sniegto informāciju 

oktobra informatīvajā izdevumā „Duvzare Vēstis” un mājas lapā www.rucava.lv par 

termiņu līdz kuram Rucavas novada domē jāiesniedz iesniegumi par zvejas nomas 

tiesību piešķiršanu, pieņemto lēmumu par zvejas nomas tiesību piešķiršanas kritēriju 

sadalījumu, likuma Par pašvaldībām 21.pantu un personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz 100 zivju āķiem Mārim Knubim, personas 

kods 020980-11903. 

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 zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Vladimira Popova, dzīvo Gegužiu 61-75, Šauļos, iesniegumu 

(16.02.2017.Nr.2.1.8/375), kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Baltijas 

jūras piekrastē Rucavas novadā pašpatēriņa vajadzībām 2017.gadam uz 100 zivju 

āķiem un grunduļu tīklu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.11.2009.MK 

noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 4000 zivju āķi, un Rucavas novada domes sniegto informāciju 



 
 

oktobra informatīvajā izdevumā „Duvzare Vēstis” un mājas lapā www.rucava.lv par 

termiņu līdz kuram Rucavas novada domē jāiesniedz iesniegumi par zvejas nomas 

tiesību piešķiršanu, pieņemto lēmumu par zvejas nomas tiesību piešķiršanas kritēriju 

sadalījumu, likuma Par pašvaldībām 21.pantu un personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz 100 zivju āķiem Lietuvas Republikas 

pilsonim Vladimiram Popovam, personas kods 36105280960. 

2. Par grunduļu tīklu lemt, ja tiek piešķirts papildu limits. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Neldas Litas Karules, dzīvo “Māja Nr.8”-2, Rucava, iesniegumu 

(23.01.2017.Nr.2.1.8/269), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu zem piederošā 

šķūņa Nr.4 (Nr.2), kas atrodas uz zemes gabala “Rapši”, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Neldu Litu Karuli, personas kods 261137-

11905, uz zemes gabala “Rapši” kad.Nr. 64840080424, daļu 0,01 ha platībā, 

šķūņa Nr.4  (Nr.2) uzturēšanai, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

5. 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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Andra Stogņijenko, dzīvo “Liedagi”-1, Rucava, iesniegumu 

(27.01.2017.Nr.2.1.8/296), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

zem piederošās kūts Nr.5, kas atrodas uz zemes gabala “Virgu stallīši”, Rucavas 

pagastā. 



 
 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Andri Stogņijenko, personas kods 060567-

11926, uz zemes gabala “Virgu stallīši”  kad.Nr. 64840080466,  daļu 0,01 ha 

platībā, kūts Nr.5 (ēka Nr.2) uzturēšanai, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

5. 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 zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Harija Prīlapa, dzīvo “Augusti”-1, Rucava, iesniegumu 

(27.01.2017.Nr.2.1.8/297), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu  

“Augusti”-1, uz kura atrodas piederošas ēkas, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Hariju Prīlapu, personas kods 250164-11906, 

uz zemes gabalu “Augusti”-1  kad.Nr. 64840080440, 0,6 ha platībā, ēku 

uzturēšanai, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.17.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edvarda Laimiņa, deklarētā dzīvesvieta “Akmentiņi”, Dunikas pag., Rucavas 

nov., iesniegumu (14.02.2017.Nr.2.1.8/359), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu 



 
 

uz zemes gabala  “Kazenes” daļu 0,1ha platībā, kas robežojas ar īpašumu “Brizgas”, 

Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un Pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Edvardu Laimiņu, personas kods 271153-

11918, uz zemes gabala “Kazenes”  kad.Nr. 64520120225, daļu 0,1 ha platībā, 

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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.18.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Dzidras Silenieces, dzīvo “Mētras”-2, Dunikas pag., iesniegumu 

(19.01.2017.Nr.2.1.8/262), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

zem kūtiņām Nr.46 un Nr.32, kas atrodas Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Dzidru Silenieci, personas kods 120140-11906, uz 

zemes gabala “Jaungranīti”  kad.Nr. 64520100250, daļu 0,01 ha platībā, garāžu 

Nr.32; un uz zemes gabala “Mētru kūtiņas” kad.Nr.64520100151 daļu 0,01ha 

platībā kūtiņas Nr.46 uzturēšanai, 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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

4. 

 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 1.19. līdz 1.28.  



 
 

1.19.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Ainara Zemes, dzīvo “Miķelīši”, Dunikas pag., iesniegumu 

(08.02.2017.Nr.2.1.8/342), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Dunikas darbnīcas”, Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Ainaru Zemi, personas kods 281064-11903, 

uz zemes gabalu “Dunikas darbnīcas”  kad.Nr. 64520120154, 3,0ha platībā, 

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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.20.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jāņa Kūmas, dzīvo “Mazarāji”, Dunikas pag., iesniegumu 

(10.02.2017.Nr.2.1.8/345), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Liepu Lapas”, Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Jāni Kūmu, personas kods 241251-11908, 

uz zemes gabalu “Liepu Lapas”  kad.Nr. 64520110015, 0,2ha platībā, 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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 



 
 

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

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

ielā 4. 

 

1.21.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

Izskata Edvarda Laimiņa, deklarētā adrese “Akmentiņi”, Dunikas pag., iesniegumu 

(14.02.2017.Nr.2.1.8/360), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Brizgas”, Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Edvardu Laimiņu, personas kods 271153-

11918, uz zemes gabalu “Brizgas”  kad.Nr. 64520120095, 0,2067ha platībā, 

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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.22.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Valda Vašķa, deklarētā adrese “Saukanti”, Dunikas pag., iesniegumu 

(15.02.2017.Nr.2.1.8/363), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ciņi”, Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.1. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu  ar Valdi Vašķi, personas kods 170355-11910, 

uz zemes gabalu “Ciņi”  kad.Nr. 64520070054   0,9ha platībā, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 29.februārim.  



 
 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.23.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jura Kleina, dzīvo “Indrāni”, Rucava, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(24.01.2017.Nr.2.1.8/270), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabala 

“Indrāni” daļu 0,3ha platībā, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.1.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Juri Kleinu, personas kods 030964-11916, uz 

zemes gabala “Indrāni” daļu 0,300 ha platībā no kad.Nr.64840080480 Rucava 

pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 29.februārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

4. 

 

1.24.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Ivara Kleina, dzīvo Rīgas ielā 4, Smiltenē, iesniegumu 

(24.01.2017.Nr.2.1.8/271), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabala 

“Indrāni” daļu 0,3ha platībā, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.1.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Ivaru Kleinu, personas kods 011060-12283, uz 

zemes gabala “Indrāni” daļu 0,300 ha platībā no kad.Nr.64840080480 Rucava 

pagastā, Rucavas novadā. 



 
 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 29.februārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

4. 

 

1.25.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Sandras Rozes, dzīvo “Ozoli”-14, Rucava, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(24.01.2017.Nr.2.1.8/272), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz mazdārziņu 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Sandru Rozi, personas kods 040376-11912, 

uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0210 ha platībā no kad.Nr.64840080601 

Rucava 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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.26.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Edmunda Skaras, dzīvo “Kalves”-2, Rucava, Rucavas pagastā, iesniegumu 

(25.01.2017.Nr.2.1.8/288), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz mazdārziņu 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  



 
 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Edmundu Skaru, personas kods 010565-

11913, uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0510 ha platībā no 

kad.Nr.64840080601 Rucava 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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.27.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Madinas Ceplenieces, dzīvo “Purenes”-10, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (25.01.2017.Nr.2.1.8/289), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Madinu Ceplenieci, personas kods 070269-

11913, uz zemes gabala “Purenītes” daļu 0,0144 ha platībā no 

kad.Nr.64840080601 Rucava 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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.28.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Agritas Vorobjovas, dzīvo “Māja Nr.6”-4, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (08.02.2017.Nr.2.1.8/341), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumi 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  



 
 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Agritu Vorobjovu, personas kods 130159-

11900, uz zemes gabala “Māja Nr.6” daļu 0,025 ha platībā no 

kad.Nr.64840080481 Rucava 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.marta līdz 

2027.gada 29.februārim. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.29.Par nekustamā īpašuma „Gravas” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Austra Liparta, dzīvo “Eglītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, 

iesniegumu (20.01.2017.Nr.2.1.8/265), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Gravas” kad.Nr.64520120021. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts 

atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520120021, Dunikas pagastā, 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut Austrim Lipartam, personas kods 140575-12232, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Gravas” kad.Nr.64520120021, Dunikas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64520120021, platība 8,4 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520120021, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Mežgravas”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520120021 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā:  

Nekustamā īpašuma “Gravas”, Dunikas pagastā zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

 



 
 

1.30.Par nekustamā īpašuma „Večaiņi” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Martas Girdžunas, dzīvo “Večaiņi”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegumu (25.01.2017.Nr.2.1.8/283), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Večaiņi” kad.Nr.64840080268. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Lūgts 

atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840040126, Rucavas pagastā, 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut Martai Girdžunai, personas kods 240747-11902, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Večaiņi” kad.Nr.64840080268, Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64840040126, platība 2,2 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840040126, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Jaunstrazdiņi”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840040126 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā:  

Nekustamā īpašuma “Večaiņi”, Rucavas pagastā zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

1.31.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Brigitas Vēberes, dzīvo Bernātu ielā 6/8-13, Liepājā, iesniegumu 

(01.02.2017.Nr.2.1.8/310), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 8/78”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Brigitu Vēberi, personas kods 260241-10825, 

uz zemes gabalu “Ječi 8/78” kadastra apzīmējums 6452 0050396,  0,0621ha 

platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 28.02.2017. 



 
 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.32.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Dzidras Prīlapas, dzīvo “Māja Nr.7”-11, Rucavā, iesniegumu 

(03.02.2017.Nr.2.1.8/321), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Augusti”-1, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Dzidru Prīlapu, personas kods 290339-11900, 

uz zemes gabalu “Augusti”-1 kadastra apzīmējums 64840080440,  0,6ha 

platībā, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 28.02.2017. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.33.Par grozījumiem 2016.gada 30.novembra (protokols Nr.20) lēmumā 1.12 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” vēstuli  

(17.01.2017.Nr.4.8/496), kas Rucavas novada domē saņemta 

20.01.2017.Nr.2.1.5/1/24 ar lūgumu grozīt Rucavas novada domes 2016.gada 

30.novembra sēdes (protokols Nr.20) lēmuma 1.12 lemjošās daļas 1.punktā vārdus 

“Lūgt AS “Latvijas Valsts ceļi” nodot bez atlīdzības kārtībā Rucavas novada domei “ 

aizstājot ar vārdiem “Pārņemt bez atlīdzības Rucavas novada pašvaldības īpašumā” un 

lēmuma lemjošajā daļā ierakstīt, ka Rucavas novada dome apņemas segt ar nekustamā 

īpašuma īpašnieku maiņu saistītos izdevumus no pašvaldības līdzekļiem. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3)  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izdarīt grozījumus Rucavas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes 

lēmumā (protokols Nr.20, 1.12.), lemjošās daļas 1.punktā vārdus “Lūgt AS 

“Latvijas Valsts ceļi” nodot bez atlīdzības kārtībā Rucavas novada domei” 

aizstājot ar vārdiem “Pārņemt bez atlīdzības Rucavas novada pašvaldības 

īpašumā”.  



 
 

2. Rucavas novada dome apņemas segt ar nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu 

saistītos izdevumus no pašvaldības līdzekļiem. 

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

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

ielā 4. 

 

1.34.Par zemes gabala “Noriņas” atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

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

(02.02.2017.Nr.2.1.8/319), kurā lūgts atļaut izpirkt zemes gabalu “Noriņas” 

kad.Nr.64840080459 Rucavas pagastā, uz kura atrodas piederošas ēkas. 

Ar 2010.gada 25.novembra Rucavas novada domes sēdes lēmumu 1.13.§ (prot.Nr.22) 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības Katrīnai Lustiķei, personas kods 031120-11905, uz 

8/24  zemes no nekustamā īpašuma “Noriņas” kad.Nr.64840080459 un noteikts, 

zemes gabals “Noriņas” ir pašvaldībai piekritīga zeme. Katrīna Lustiķe ir mirusi. 

Noslēgts zemes nomas līgums ar iespējamo mantinieci Marutu Šnipki. 

Saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 28.01.2017. lēmumu īpašuma 

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

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

251043-11905.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3)  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. ierakstīt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes gabalu “Noriņas” 

kad.Nr.64840080459, platība 0,220 ha, Rucavas pagastā Rucavas novadā.  

2. Noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Noriņas” 

kad.Nr.64840080459 0,2220 ha platībā ar Marutu Šnipki, personas kods 

251043-11905, no 01.03.2017. līdz 29.02.2027. 

3. Veikt zemes gabala “Noriņas” novērtējumu, nosakot tā tirgus vētību un pēc 

zemes gabala novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

1.35.Par zemes gabala “Brizgas” atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Edvarda Laimiņa, deklarētā dzīvesvieta “Akmentiņi” Dunikas pagastā, 

iesniegumu (14.02.2017.Nr.2.1.8/358), kurā lūgts atļaut izpirkt zemes gabalu 

“Brizgas” kad.Nr.64520120095 Dunikas pagastā, uz kura atrodas piederošas ēkas. 

Ar 2007.gada 26.janvāra Dunikas pagasta padomes sēdes lēmumu 1.§4.21. (prot.Nr.2) 

Edvardam Laimiņam izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu “Brizgas” 

kad.Nr.64520120095 un noteikts, ka zemes gabals “Brizgas” pāriet pašvaldības 

valdījumā. 



 
 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3)  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. ierakstīt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes gabalu “Brizgas” 

kad.Nr.64520120095, platība 0,2067 ha, Dunikas pagastā Rucavas novadā.  

2. Veikt zemes gabala “Brizgas” novērtējumu, nosakot tā tirgus vētību un pēc zemes 

gabala novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu.  

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

4. 

 

Pēc J.Veita priekšlikuma deputāti ar vienu balsojumu balso reizē no 1.36. līdz 1.51.  

 

 

1.36.Par nekustamā īpašuma „Kliņķu līkums” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Kliņķu līkums” kad.Nr.64840060043, kad.apzīm.64840060043 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840060043 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Kliņķu līkums”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 3,4 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Kliņķu līkums” kad.Nr.64840060043, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība NĪLM kods 0101. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

 

 

 



 
 

1.37.Par nekustamā īpašuma „Piesīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Piesīši” kad.Nr.64840110040, kad.apzīm.64840110040 Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes 

lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840110040 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Piesīši”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Piesīši” kad.Nr.64840110040, noteikt zemes lietošanas 

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

kods 0101. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.38.Par nekustamā īpašuma „Palsas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Palsas” kad.Nr.64840080702, kad.apzīm.64840080702 Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes 

lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080702 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Palsas”; 



 
 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,7 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Palsas” kad.Nr.64840080702, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods 

0101. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.39.Par nekustamā īpašuma „Turaidas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Turaidas” kad.Nr.64840080147, kad.apzīm.64840080147 Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes 

lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080702 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Palsas”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,7 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Palsas” kad.Nr.64840080702, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods 

0101. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.40.Par nekustamā īpašuma „Vidussila izgāztuve” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Vidussila izgāztuve” kad.Nr.64840040150, kas sastāv no divām zemes vienībām ar 

kad.apzīm.64840040150 un 64840040151, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 

mērķi.  



 
 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabaliem ar kad.apz.64840040150 un 64840040151, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, piešķirt nosaukumu “Vidussila izgāztuve”; 

2. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 64840040150 noteikt platību 13,0 ha 

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

3. zemes gabalam ar kad.apz.64840040150, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods 

0101. 

4. zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 64840040151 noteikt platību 2,6 ha 

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

5. zemes gabalam ar kad.apz.64840040151, noteikt zemes lietošanas mērķi: 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve NĪLM kods 1005. 

6. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.41.Par nekustamā īpašuma „Centību karjers” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Centību karjers” kad.Nr.64840190031, kad.apzīm.64840190031 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840190031 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Centību karjers”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,4 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Centību karjers” kad.Nr.64840190031, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: derīgo izrakteņu ieguves teritorija NĪLM kods 0401. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 



 
 

1.42.Par nekustamā īpašuma „Mangaļu avots” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Mangaļu avots” kad.Nr.64840200060, kad.apzīm.64840200060 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840200060 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Mangaļu avots”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 4,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Mangaļu avots” kad.Nr.64840200060, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa NĪLM kods 

0501. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.43.Par nekustamā īpašuma „Kliņķi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Kliņķi” kad.Nr.64840060012, kad.apzīm.64840060012 Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes 

lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  



 
 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840060012 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Kliņķi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 3,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Kliņķi” kad.Nr.64840060012, noteikt zemes lietošanas 

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

kods 0101. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.44.Par nekustamā īpašuma „Mazkatuži” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Mazkatuži” kad.Nr.64840200067, kad.apzīm.64840200067 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840200067 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Mazkatuži”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,36 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Mazkatuži” kad.Nr.64840200067, noteikt zemes lietošanas 

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

kods 0101. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.45.Par nekustamā īpašuma „Māja Nr.3” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Māja Nr.3” kad.Nr.64840080506, kad.apzīm.64840080506 Rucavas pagastā, 



 
 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080506 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Māja Nr.3”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,4 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Māja Nr.3” kad.Nr.64840080506, noteikt zemes lietošanas 

mērķi vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve: NĪLM kods 0701. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.46.Par nekustamā īpašuma „Virgu stallīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Virgu stallīši” kad.Nr.64840080466, kad.apzīm.64840080466 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080466 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Virgu stallīši”; 

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

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Virgu stallīši” kad.Nr.64840080466, noteikt zemes lietošanas 

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

kods 0101. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 



 
 

1.47.Par nekustamā īpašuma „Pārsūknētava” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Pārsūknētava” kad.Nr.64840080203, kad.apzīm.64840080203 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080203 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Pārsūknētava”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,05 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Pārsūknētava” kad.Nr.64840080203, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem 

naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve NĪLM 

kods 1201. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.48.Par nekustamā īpašuma „Ķāķišķes garāžas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Ķāķišķes garāžas” kad.Nr.64840040275, kad.apzīm.64840040275 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  



 
 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040275 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Ķāķišķes garāžas”; 

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

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Ķāķišķes garāžas” kad.Nr.64840040275, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: transporta līdzekļu garāžu apbūve NĪLM kods 1104. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.49.Par nekustamā īpašuma „Pirts parks” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Pirts parks” kad.Nr.64840080475, kad.apzīm.64840080475 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080475 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Pirts parks”; 

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

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Pirts parks” kad.Nr.64840080475, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa NĪLM kods 0501. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.50.Par nekustamā īpašuma „Zālītes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2008.gada 

20.augusta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9), šī zemes vienība noteikta 

kā pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Zālītes” kad.Nr.64840080202, kad.apzīm.64840080202 Rucavas pagastā, Rucavas 



 
 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes 

lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080202 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Zālītes”; 

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

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Zālītes” kad.Nr.64840080202, noteikt zemes lietošanas 

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

kods 0101. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.51.Par nekustamā īpašuma „Vīzuļu priedieni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas pagasta padomei piekrītošās zemes vienības ar 2011.gada 24.marta 

Rucavas novada domes lēmumu (prot.Nr.7, 1.26.§), šī zemes vienība noteikta kā 

pašvaldībai piekritīga, pašvaldības funkciju veikšanai. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Vīzuļu priedieni” kad.Nr.64840170053, kad.apzīm.64840170053 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840170053 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Vīzuļu priedieni”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 2,4 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Vīzuļu priedieni” kad.Nr.64840170053, noteikt dalītu zemes 

lietošanas mērķi: 1,3 ha noteikt zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība NĪLM kods 0101, bet 1,1ha noteikt zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība NĪLM kods 0201. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 



 
 

1.52.Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Aškapji” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

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

40003783960, Dienvidkurzemes biroja, iesniegumu (10.02.2017.Nr.2.1.5/3/44), kurā 

lūgts  saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Aškapji” 

kad.Nr.64520100091, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520100091, Dunikas 

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

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

kad.apzīm.64520100091, kuras kopējā platība ir 10,42 ha atdalīt zemes vienību Nr.2, 

kam piešķirts nosaukums “Jaunaškapji”  6,64 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas).  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam „Aškapji” Dunikas pagastā 

Rucavas novadā zemes platība būs 3,78 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas). 

2014.gada 24.aprīlī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( prot.Nr.10, 2.18.)  Par 

nekustamā īpašuma „Aškapji” zemes vienības sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes 

ierīcības likuma” prasībām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” prasībām, būvnormatīviem un 

citiem normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, datu bāzes uzturētāju (SIA 

„IT Dati”). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu; 

14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma” 19.pantu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Aškapji” 

kad.Nr.64520100091Dunikas pagastā, Rucavas novadā, zemes vienības 

sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.53.Par zemes vienību iznomāšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka  pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  



 
 

1. iznomāt šādas zemes vienības:  

Nosauku

ms  

Kadastra  

apzīmējums 

Kopplatī

ba 

ha 

Iznomāja

mā 

platība, ha 

Piezīmes 

  

Zaķīši 64840140077 2,3 2,3 Pašvaldībai piekritīgā 

zeme. Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā.  

Jaunie 

Rudovici 

64840080374 1,1 1,1 Pašvaldībai piekritīgā 

zeme. Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā.  

Rodiņi 64840080701 0,7503 0,7503 Pašvaldībai piederīga zeme. 

Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā.  

Sangrijas 64840190069 0,9 0,9 Pašvaldībai piekritīgā 

zeme. Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā.  

Purvi 64840080372 1,1 1,1 Pašvaldībai piekritīgā 

zeme. Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

Vizuļi 64840090034 0,7 0,7 Pašvaldībai piekritīgā 

zeme. Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

 

2. Ja uz vienu zemes gabalu pieteiksies vairāki pretendenti, tiek rīkota nomas 

tiesību izsole. Zemes izvietojums www.kadastrs.lv, sadaļā zemes vienības. 

Pieteikties līdz 31.03.2017.  

http://www.kadastrs.lv/


 
 

 

1.54.Par kandidāta izvirzīšanu Latvijas Zemnieku federācijas valdei 

 

Izskata Gunta Roļa, dzīvo Robežu ielā 20-5, Grobiņā, iesniegumu 

(14.02.2017.Nr.2.1.8/357), kurā lūgts virzīt Līgu Stendzi kā Rucavas novada 

kandidātu Latvijas Zemnieku federācijas valdes vēlēšanām, lai veidotu aktīvāku 

novada pārstāvniecību un rastu iespēju novada un tās iedzīvotāju intereses pārstāvēt 

likumdošanas iniciatīvu izstrādē un novadam un tā iedzīvotājiem svarīgu jautājumu 

aktualizēšanai. Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās deputāte Līga Stendze. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3)  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Izvirzīt deputāti Līgu Stendzi kā Rucavas novada pašvaldības kandidāti Latvijas 

Zemnieku federācijas valdes vēlēšanām. 

 

1.55.Par detālplānojuma „Dālijas parks” darba uzdevuma grozīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izslēgts no sēdes darba kārtības. 

 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

“Māja Nr.8”-14  Rucavas pagastā 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Santas Ķūses, personas kods 

100789-13002, dzīvo „Kluči”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(13.02.2017.Nr.2.1.8/349), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Māja Nr.8” – 14, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 31.augusta, uz laiku no 

2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 28.februārim. Pēc Rucavas novada domes 

grāmatvedības sniegtās informācijas uz 01.02.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo 

telpu īri un komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(21.02.2017.protokols Nr.4) ieteikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu un 

personīgo iesniegumu,  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  



 
 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Māja Nr.8”- 14, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Santu Ķūsi, personas kods 100789-

13002, uz laika posmu līdz 2022.gada 28.februārim. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Miesnieki”-5, Rucavas pagastā 

pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Silvijas Kreičmanes, personas kods 

050852-11919, dzīvo „Miesnieki”- 5, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums 14.02.2017.Nr.2.1.8/392), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Miesnieki” – 5, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2008.gada 26.februārī, pagarināts uz 

laiku līdz 2017.gada 1.martam. Pēc Rucavas novada domes grāmatvedības sniegtās 

informācijas uz 01.02.2016. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri un 

komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(21.02.2017.protokols Nr.4) ieteikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu un 

personīgo iesniegumu, 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Miesnieki”- 5, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Silviju Kreičmani, personas kods 

050852-11919, uz laika posmu līdz 2018.gada 1.martam. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

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

ielā 4. 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Ozoli”-18  Rucavas pagastā  

pagarināšanu 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Janas Kāpostiņas, personas kods 

200976-11906, dzīvo „Ozoli”-18, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(20.02.2017.Nr.2.1.8/394), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Ozoli” – 18, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2009.gada 4.septembrī, pagarināts 

2012. gada 16.martā uz laiku līdz 2017.gada 16.martam. Pēc Rucavas novada domes 



 
 

grāmatvedības sniegtās informācijas uz 01.02.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo 

telpu īri un komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(21.02.2017.protokols Nr.4) ieteikumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu un 

personīgo iesniegumu, 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Ozoli”- 18, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Janu Kāpostiņu, personas kods 

200976-11906, uz laika posmu līdz 2022.gada 16.martam. 

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. 

 

2.4. Par nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

(Ziņo L.Stendze, G.Rolis) 

 

01.12.2015. pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr.751 “Par valsts 

nekustamo īpašumu pārdošanu”, kurā 1.1.punktā noteikts atļaut VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi” pārdot izsolē nekustamo īpašumu "Papes novērošanas postenis".  

24.03.2016. domes sēdē Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs informēja 

par G.Roļa priekšlikumu par nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Zemes gabals "Papes novērošanas postenis" 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 007 0049). Ministru kabinets ar 01.12.2015. 

rīkojumu Nr.751 „Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu” 1.1.apakšpunktu ir 

noteicis uzdevumu minēto īpašumu virzīt atsavināšanai (pārdot izsolē). Lai izpildītu 

minēto valdības uzdevumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir pasūtījuši tirgus 

vērtējumu. Pēc vērtējuma saņemšanas VAS „Valsts nekustamie īpašumi”  mājas lapā 

tiks publiskota izsole. Lai šādu jautājumu iesniegtu izskatīšanai, ir nepieciešams 

pašvaldības iesniegums, kurā atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” ir jānorāda 

konkrētas pašvaldības funkcijas, kuras izpildes nodrošināšanai ir nepieciešams 

minētais nekustamais īpašums. Zemes gabalā arī turpmāk atradīsies novērošanas 

tornis, kas aizņems aptuveni 250 m
2 

teritoriju (no 1150m
2
). 

24.03.2016. Rucavas novada dome nolēma: 

1. Uzdot Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājam Jānim Ratkevičam 

nosūtīt iesniegumu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” nekustamo īpašumu 

izvērtēšanas komisijai ar lūgumu nodot  nekustamo īpašumu "Papes 

novērošanas postenis" Rucavas novada pašvaldībai pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. 

2. Uzdot Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājam Jānim Ratkevičam 

sadarbībā ar zemes lietu speciālisti Dzintru Bļinovu veikt nepieciešamās 

darbības ceļu servitūta izveidošanai par labu nekustamajam īpašumam "Papes 

novērošanas postenis". 

25.08.2016. domes sēdē Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs J. 

Ratkevičs informēja, ka augustā no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” saņemta 



 
 

vēstule ar jautājumu vai Rucavas novada dome ir gatava kompensēt izmaksas 3653 

euro apmērā (2,61 euro/m2), kas saistītas ar avārijas stāvoklī esošo būvju nojaukšanu. 

25.08.2016 Rucavas novada dome nolēma: 

1. Nekompensēt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 3653,00 euro par 

pārņemšanas procedūras turpināšanu par zemes gabalu "Papes novērošanas 

postenis" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 007 0049). 

2. Lūgt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nodot zemes gabalu "Papes 

novērošanas postenis" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 007 0049) 

Rucavas novada pašvaldībai bezatlīdzības kārtībā. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītājam J.Ratkevičam. 

14.02.2017. Rucavas novada domes kancelejā saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 

vēstule, kurā tiek sniegta informācija, ka Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts 

rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" Papē, 

Rucavas pag. Rucavas nov., nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā”, kas 

paredz atļaut Finanšu ministrijai nodot bezatlīdzības minēto nekustamo īpašumu 

pašvaldībai. Šobrīd rīkojuma projekts paredz nodot nekustamo īpašumu bez 

atlīdzības. Latvijas pašvaldību savienība lūdz sniegt atbildi līdz 23.02.2017.  

 Augstāk norādītais Ministru kabineta rīkojuma projekts nosaka, ka minētais 

nekustamais īpašums tiek nodots pašvaldībai šādas funkcijas veikšanai – gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību īstenošanu, kā arī to, 

ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek pildīta minētā funkcija un 

aizliegums atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(21.02.2017.protokols Nr.4) ieteikumu, pamatojoties 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Iesniegt šādus Rucavas novada domes priekšlikumus Ministru kabineta rīkojuma 

projektam “Par valsts nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" Papē, 

Rucavas pag. Rucavas nov., nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā”: 

1. Svītrot 3.1. un 3.2. punktus  

2. Papildināt 1.punktu ar funkciju atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 10.punktu – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. 

 

 

2.5. Par Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības šaušanas mācību norisi 

jaunizveidojamā Jūrmalciema militārajā poligonā (informatīvs) 

 

02.02.2017. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti MK noteikumu projekti 

grozījumi MK noteikumos Nr.706 “Dabas parka “Pape” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” un MK noteikumos Nr.542 “Kārtība, kādā pieprasa un 

saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro 

lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus 

un veic to uzskaiti.” 

08.02.2017.Rucavas novada domes kancelejā saņemta Aizsardzības ministrijas 

vēstule par Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības šaušanas mācību norisi 

jaunizveidojamā Jūrmalciema militārajā poligonā, kurā lūgts sniegt atzinumu par 

projektu 2017.gada 20.februārim.  

17.02.2017. Rucavas novada dome sniegusi atzinumu Aizsardzības ministrijai. 



 
 

 

2.6. Par tūrisma pasākumiem (informatīvs) 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze) 

 

2017.gada14. martā plānots izbraukums ar mērķi apsekot Rucavas novada dižkokus 

un dižakmeņus. Dižkokiem veicot uzmērījumus Andra Grīnberga (Latvijas Petroglifu 

centra valdes loceklis) vadībā. 

2017.gada 22.aprīlī Latvijā notiek Lielā talka. 

Laivošanas pasākums "Bārtas pumpurs 2017" plānots 13. maijā. 2017.gadā pasākuma 

organizēšanas virsvadītāja ir Grobiņas novada pašvaldība. 

 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana  

 

3.1. Par Rucavas kultūras mantojuma iekļaušanu  

Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 

(ziņo kultūras pasākumu vadītāja Sandra Aigare) 

 

Rucavas novada domes kultūras pasākumu vadītāja Sandra Aigare informē par 

Nemateriālā kultūras mantojuma likuma stāšanos spēkā 2016. gada 1. decembrī, tā 

normām, nosacījumiem un iespējamo finansējumu no Kultūras kapitāla fonda. 

Likums paredz nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, nodošanu nākamajām 

paaudzēm kā savdabīgu un daudzveidīgu resursu, kas veicina vērtību izpratni, 

radošumu, attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Likumā paredzēts veidot sarakstu 

ar kultūras mantojuma elementiem, kuri atzīstami par valsts aizsargājamu mantojumu 

un kuru iekļaušanai ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība.  

Jautājums par Nemateriālā kultūras mantojuma likumu un iespējām pieteikt 

savu kultūras mantojumu izskatīts un atbalstīts Kultūras, sporta un izglītības komisijas 

2017.gada 23. janvāra sēdē. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (14.02.2017. protokols 

Nr.2) 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Rucavas novada pašvaldībai iesniegt pieteikumu Rucavas kultūrtelpas iekļaušanai  

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāte I.Šusta. 

 

  



 
 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

4.1. Par zemes gabala “Viola 96/39” atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Valery Ogurtsova, dzīvo Piltenes ielā 12-24, Liepājā, iesniegumu, kurā 

lūgts atļaut izpirkt pašvaldībai piederošu zemes gabalu “Viola 96/39” 

kad.apz.64520050461, Ječos, Dunikas pagstā, jo uz tā atrodas piederoša būve. 

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 07.12.2016, 

Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000562240. Zemes robežu 

uzmērīšanu Valery Ogurtsovs veicis par saviem līdzekļiem. 

Pamatojoties uz Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 21.12.2016. lēmumu 

īpašuma tiesības uz būvi adresē: Artūra iela 11, Ječi, Dunikas pag., Rucavas nov.,  

kad.Nr.64525050017, kas atrodas uz zemes gabala “Viola 96/39”, 

kad.Nr.64520050462,  nostiprinātas Valery Ogurtsovam, personas kods 070148-

10816.  

2017. gada 20. janvārī sertificēts vērtētājs SIA “Invest - Rīga – Liepāja” 

Reģ.Nr.42103024236, ir veicis nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu un 

aprēķināts, ka tirgus vērtība apsekošanas dienā ir noteicama 576.00 EUR. Īpašuma 

novērtējums ir 139,15EUR. 

Pamatojoties uz likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4. 

panta 4.daļas 3.punktu; 16.08.1995.gada likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu un personīgo 

iesniegumu  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas  (16.02.2017.,protokols Nr.3 )  un Finanšu pastāvīgās komitejas ( 

20.02.2017.,protokols Nr.5)  ieteikumu,  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Nodot atsavināšanai zemes gabalu “Viola 96/39”, kad.Nr.64520050462 Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā Valery Ogurtsovam, personas kods 070148-10816, 

dzīvojošam Piltenes ielā 12-24, Liepājā, par cenu 715.15 EUR (septiņi simti 

piecpadsmit euro un 15 centi). 

 

4.2. Par dzīvokļa “Purenes”-19 iegādi 

(ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja L.Stendze)  

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Aināra Treigūta, personas kods 

221067-12602, deklarētā adrese Brīvības gatve 231-26, Rīga, iesniegums 

25.07.2016.Nr.2.1.8/1127), kurā persona piedāvā pašvaldībai par 3000,00 EUR 

iegādāties Zemesgrāmatā ierakstītu divistabu dzīvokli “Purenes”-19, Rucavas centrā. 

06.10.2016. SIA “Invest Rīga Liepāja” veica īpašuma apsekošanu un 

19.10.2016. saņemts vērtējums par divistabu dzīvokļa “Purenes”-19, Rucavā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā novērtējumu 2608,00 EUR. 

26.10.2016. Rucavas novada dome Aināram Treigūtam nosūtīja vēstuli 

Nr.2.1.5/2/849, kurā sniegta informācija par SIA “Invest Rīga Liepāja” novērtējuma 

cenu. 



 
 

03.11.2016. Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Aināra Treigūta, 

personas kods 221067-12602, pilnvarotās personas Ainara Soka atbilde uz vēstuli, 

kurā piekrīt nekustamā īpašuma novērtējumam un ir gatavs pārdot Rucavas novada 

domei nekustamo īpašumu divistabu dzīvokli “Purenes”-19, Rucavā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā par cenu EUR 2608,00. 

Pēc nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālistes Ilzes Feodosovas 

sniegtās informācijas par Rucavas novada Rucavas pagastā pašvaldībai piederošu 

brīvo dzīvokļu stāvokli (saskaņā ar komunālās daļas vadītāja Edgara Riežnieka 

sastādītajiem dzīvokļu apsekošanas aktiem) uz 01.01.2016. situācija ir šāda:  

 Divistabu dzīvoklis "Tīrumi"-3, Ķāķišķē, Rucavas pag., Rucavas nov., avārijas 

stāvoklī,  nav ūdens, nepieciešams liels kapitālais remonts; 

 Divistabu dzīvoklis mājā "Austrumi"-12, Rucavas pagasts, Rucavas novads 

(Palaipē) - nav ūdens, nepieciešams remonts; 

 Divi dzīvokļi mājā "Mazkatuži", Rucavas pagasts, Rucavas novads (Ģeistauti) 

- nav ūdens, nepieciešams remonts;  

 Divi brīvi dzīvokļi mājā "Robežsargi" Rucavas pagasts, Rucavas novads 

(Pape)- avārijas stāvoklī, nav ūdens, elektrības.  

 Trīs istabu dzīvoklis "Liedagi"-24, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads 

– dzīvoklim 24.01.2014. piešķirts dienesta statuss (Rucavas novada domes 

sēdes lēmums 2.11., protokols Nr.3), dzīvoklim nepieciešams remonts, nav 

sakārtots ūdensvads.   

Iepriekš minētie dzīvokļi, izņemot dzīvokli mājā “Liedagi”, atrodas ārpus 

Rucavas centra (aptuveni no 4-8 km robežās), lai dzīvokli izīrētu tam, ir jābūt 

apdzīvojamam (ūdens, elektrība, sanitārais mezgls). Personas, kuras uzņemtas 

Rucavas pagasta dzīvokļu rindā (uz 01.12.2016. 18 personas) vēlas dzīvokli Rucavas 

centrā un 13 personas no tam ir izteikušas vēlmi, ka vēlas īrēt divistabu dzīvokli. 

Izvērtējot lietderības apsvērumus un ievērojot Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1. pantu, publiskas personas 

finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, 

novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu,[...], 3. panta 3.punktu, ka 

publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir [...] manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku 

cenu, un, A. Treigūta personīgo iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, [...] pildot savas funkcijas, pašvaldībai 

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības, iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības, 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas, 

Sociālo un medicīnas lietu komitejas kopīgās sēdes 02.02.2017. ( protokols Nr.2/2) un 

Finanšu pastāvīgās komitejas ( 20.02.2017.,protokols Nr.5) ieteikumu, 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Iegādāties no Aināra Treigūta, personas kods 221067-12602, divistabu 

dzīvokli Nr.19 mājā “Purenes”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

kad.Nr.6484 900 0081, kopēja platība 52,1m
2
 un pie dzīvokļa īpašuma 

piederošās kopīpašuma 4507/13563 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 

un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840080139, par EUR 2608,00 

(divi tūkstoši seši simti astoņi eiro un 00 eiro centi), līdzekļus paredzot no 

komunālās daļas budžeta. 



 
 

2. Uzdot Rucavas novada domes juristei Baibai Millerei noslēgt pirkuma līgumu. 

3. Uzdot Rucavas novada domes zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai pēc 

līguma noslēgšanas ierakstīt dzīvokli zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

4. Noteikt izpildes kontroli Rucavas novada domes izpilddirektoram Guntim 

Ratniekam.  

 

 

4.3. Par  fotokonkursa “Rucavas novads – izcils gabaliņš no Latvijas”  

nolikuma apstiprināšanu 

(ziņo L.Stendze) 

 

Lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus un viesus Rucavas novada iepazīšanā un 

nozīmīgu notikumu, vietu un tradīciju iemūžināšanā ir vēlme organizēt fotokonkursu, 

kura noslēgums un apbalvošana plānota 2017. gada novembrī, Latvijas valsts svētku 

svinību ietvaros.  

Konkursa mērķis: interesantu, atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu 

fotogrāfiju atlase Rucavas novada domes informatīvo izdevumu,  prezentācijas 

priekšmetu (pastkartēm, magnētiem u.c.) veidošanai, fotogrāfiju izstādes 

organizēšanai un ievietošanai mājas lapā. Katrs pretendents konkursa norises laikā var 

iesniegt līdz 10 (desmit) fotogrāfijas. Konkursam iesniegtajām fotogrāfijām jāraksturo 

Rucavas novads un sabiedriskās aktivitātes: notikumi, tradīcijas, svētki, dabas skati, 

tūrisma objekti vai cilvēki. Fotokonkursa apbalvojumi paredzēti kā naudas balvas 150 

euro apmērā, sadalot minēto summu pirmo trīs vietu ieguvējiem, saskaņā ar nolikuma 

noteikumiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, kas nosaka, 

Pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, 

instrukcijas), ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (20.02.2017.protokols Nr.5) 

un Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (21.02.2017.protokols Nr.4) 

ieteikumus, 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības fotokonkursa "Rucavas novads – izcils 

gabaliņš no Latvijas" nolikumu. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības fotokonkursa "Rucavas novads – izcils 

gabaliņš no Latvijas" nolikuma projekts uz 3 lp. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte I.Šusta. 

 

4.4. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

( ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada 

mācību iestādēs. 

Saskaņā ar 2016. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 

„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem” pašvaldībai jānosaka viena izglītojamā mācību un 



 
 

audzināšanas izmaksas Rucavas novada pašvaldības izglītības iestādes ar 2017. gada 

1. janvāra. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 20.02.2017.,protokols Nr.5) 

ieteikumu, 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs no 2017. gada 1. janvāra saskaņā ar pielikumu : 

1. Rucavas pamatskolā – EUR 151.24 mēnesī; 

2. Sikšņu pamatskolā ar pirmskolas izglītības grupu – EUR 136.44 mēnesī; 

3. Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš - EUR 145.75 mēnesī. 

 

Pielikumā: Viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs ar 2017. gada 1. janvāri. 

 

 

4.5. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

( ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata jautājumu par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai 

izglītības iestādei. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr.709 

“Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši 

tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas 

privātai izglītības iestādei” pašvaldībai jānosaka vidējās izmaksas pirmskolas 

izglītības programmas izmaksu segšanai privātai izglītības iestādei ar 2017. gada 1. 

janvāri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 20.02.2017.,protokols Nr.5) 

ieteikumu, 

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par 

pirmskolas izglītības programmas īstenošanu, vienam izglītojamam no pusotra 

līdz četru gadu vecumam  190.01 Euro. 

2. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par 

pirmskolas izglītības programmas īstenošanu, vienam izglītojamam, kam tiek 

īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 108.03 euro. 

3. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv 2017. gadam apstiprinātās 

vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas 

programmas īstenošanu. 

 

Pielikumā:  Vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par  

pirmskolas izglītības programmas īstenošanu 2017. gadā uz 1 lapas 

 

 

 

 

http://www.rucava.lv/


 
 

5. Par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada 

Rucavas pagasta Nidas purvā” akceptēšanu 

(Ziņo izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

Izskatot SIA “Compaqpeat”, reģ. Nr. 40003562596, iesniegumu, kas reģistrēts 

Rucavas novada domē 2017. gada 16. februārī ar reģ.Nr.2.1.8/377 un iepazīstoties ar 

tā pielikumiem: Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.1 “Par ietekmes uz vidi 

novērtējuma ziņojumu kūdras ieguves paplašināšanai Rucavas novada Rucavas 

pagasta Nidas purvā” un IVN ziņojumu “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas 

novada Rucavas pagasta Nidas purvā” (ziņojuma teksts, pielikumi un 

papildinformācija), Rucavas novada dome konstatē, ka: 

1. SIA „Compaqpeat“ lūdz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptēt SIA 

„Compaqpeat“ paredzētās darbības „Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas 

novada Rucavas pagasta Nidas purvā“ I alternatīvas 2.R variantu. 

2. Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 06. februāra atzinumam  

Nr.1 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguves 

paplašināšanai Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” (derīgs līdz 

2020. gada 06. februārim), nodrošinot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā 

iestrādātos risinājumus platību samazināšanai, īstenojot plānotos 

inženiertehniskos un organizatoriskos pasākumus ietekmes uz Natura 2000 

teritoriju novēršanai, tās aizsardzībai un monitoringam, kā arī kūdras ieguves 

teritoriju rekultivācijas pasākumus, I alternatīvas 2.R varianta realizācija  ir 

atļauta. 

3. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta 2. daļu 

attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, 

vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un 

ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai 

neakceptēšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta 2. daļu un 

ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 06. februāra atzinumu Nr. 1 

“Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguves paplašināšanai Rucavas 

novada Rucavas pagasta Nidas purvā”,  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Akceptēt paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada 

Rucavas pagasta Nidas purvā” I alternatīvas 2.R variantu  

2. Lēmumu nosūtīt ierosinātājam SIA “Compaqpeat” un kompetentajai institūcijai – 

Vides pārraudzības valsts birojam 

3. Lēmumu  triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas ievietot  www.rucava.lv 

4. Lēmumu piecu darbdienu laikā nosūtīt publicēšanai laikrakstā “Kurzemes 

Vārds”. Publikācijā norādīt likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.panta 

2. daļā noteikto informāciju.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rucava.lv/


 
 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

 

 

Izpilddirektors G.Ratnieks informē par komunālās daļas veiktajiem darbiem, 

par iepirkumu komisijas darbu un Rucavas novada domes aktuālajiem iepirkumiem: 

„Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Rucavas novada pašvaldības vajadzībām”, 
„Malkas piegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm 2017./2018. gada apkures 

sezonai”, „Spēļu laukuma aprīkojuma un žoga piegāde un uzstādīšana PII “’Zvaniņš”, 

par pašvaldības noslēgtajiem līgumiem u.c. 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz aktuālu informāciju par pašvaldības 

darbu. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.00 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                          01.03.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

01.03.2017. 

 

    

  



 
 

IZRAKSTS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017. gada 23.februārī       Nr.4 

1.14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Neldas Litas Karules, dzīvo “Māja Nr.8”-2, Rucava, iesniegumu 

(23.01.2017.Nr.2.1.8/269), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu zem piederošā 

šķūņa Nr.4 (Nr.2), kas atrodas uz zemes gabala “Rapši”, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.02.2017.(protokols Nr.3) un pamatojoties uz 30.10.2007. MK noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.3. apakšpunktu un 

personīgo iesniegumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Neldu Litu Karuli, personas kods 261137-

11905, uz zemes gabala “Rapši” kad.Nr. 64840080424, daļu 0,01 ha platībā, 

šķūņa Nr.4  (Nr.2) uzturēšanai, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 29.februārim.  

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi zemes lietu speciālistei Dzintrai Bļinovai. 

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

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

ielā 4. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)       Jānis Veits  

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre   

S.Zuļģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 2.martā 
 

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

