
 
 

     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.martā        Nr.5 

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, Irēna Šusta, 

Liena Trumpika, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās: deputāti Guntis Rolis, Līga Stendze (dalība biedrības “Latvijas 

Zemnieku federācija” kopsapulcē) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

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

Šķubers, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze Feodosova, finanšu 

nodaļas vadītāja Evita Friemane-Vaitele 

 

Piedalās: Uldis Vecvagars, Varis Pēča, Ilma Valdmane 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

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

 

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

1.2.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.4.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.5.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.6.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9.Par nekustamā īpašuma „Jaunie Zeltkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.10.Par īpašuma “Strauti” nosaukuma un adreses maiņu 

1.11.Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji” sadalīšanu 

1.12.Par nekustamā īpašuma „Barbani” sadalīšanu 

1.13.Par nekustamā īpašuma „Jaunplikgalvji” sadalīšanu 

1.14.Par detālplānojuma “Ezermaļi” projekta apstiprināšanu 

1.15.Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” un “Ignāti” 

apstiprināšanu 

 

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

priekšsēdētājs J.Veits, jurists G.Šķubers, izpilddirektors G.Ratnieks, nekustamā 

īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste I.Feodosova) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu “Liedagi”-20  Rucavas pagastā 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma “Ozoli”-15  Rucavas pagastā  pagarināšanu 

2.3. Par izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

2.4. Par dzīvojamās platības ierādīšanu 

2.5. Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Māja Nr.6”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

2.6. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2016 ,,Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Rucavas novadā”” precizēšanu 

2.7. Par Rucavas novada Tūrisma informācijas centra tūrisma saukļa apstiprināšanu 

(informatīvs) 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

3.2. Par nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” novērtējumu 

3.3. Par 02.03.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Pogaļas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

3.4. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai 

3.5. Par dalību projektos  

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 



 
 

Domes priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2017.gada 

23.marta Rucavas novada domes sēdes darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

1.16. Par valsts nekustamo īpašumu 

nodošanu bez atlīdzības (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

3.6. SIA “Spīlas” 2016. gada pārskata apstiprināšana 

(ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane Vaitele) 

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

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

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

Iekļaut 2017.gada 26.janvāra Rucavas novada domes sēdes darba kārtībā: 

 1.16. Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

3.6. SIA “Spīlas” 2016. gada pārskata apstiprināšana 

(ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane Vaitele) 

 

Sakarā ar to, ka ieradušies U.Vecvagars, V.Pēča, I.Valdmane, deputāti 

vienojas izskatīt sēdes sākumā: 

1.14.Par detālplānojuma “Ezermaļi” projekta apstiprināšanu 

1.15.Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” un “Ignāti” 

apstiprināšanu 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

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

 

1.14. Par detālplānojuma “Ezermaļi” projekta apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits, I.Valdmane) 

 

Izskata nekustamā īpašuma “Ezermaļi” (kadastra Nr.6484 001 0013, platība 16,8 

ha), atrodas Rucavas novada Rucavas pagastā, detālplānojuma projekta izstrādātājas, 

arhitektes Ilmas Valdmanes iesniegumu (reģistrēts 15.03.2017.,Nr.2.1.5/3/86) un 

detālplānojuma materiālus: “Paskaidrojuma raksts”, “Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”, “Grafiskā daļa”, “Pielikumi”, publiskās apspriešanas rezultātus 

un Rucavas novada teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes atzinumu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz Teritorijas 

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

kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu 

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

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

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

1. apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Ezermaļi” (kadastra Nr. 

6484 001 0013). 

2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma “Ezermaļi” īstenošanu. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Rucavas 



 
 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” un Rucavas 

novada interneta mājas lapā www.rucava.lv. 

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Rucavas novada teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes atzinums uz 3 lp. 

 

1.15. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki”  

un “Ignāti” apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits, U.Vecvagars, V.Pēča) 

 

Izskata detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” (kadastra 

apz. 6484 011 0070) un “Ignāti” (kadastra Nr. 6484 011 0084), atrodas Rucavas 

novada Rucavas pagasta Papē, Vara Pēča (nekustamā īpašuma “Rožlauki” īpašnieces 

Līvas Liepiņas pilnvarotā persona) iesniegumu (reģistrēts 15.03.2017., Nr.2.1.8./494) 

un detālplānojuma materiālus: “Paskaidrojuma raksts”, “Grafiskā daļa”, “Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, “Pielikumi”, publiskās apspriešanas rezultātus 

un Rucavas novada teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes atzinumu. 

23.03.2017.domes sēdē piedalās un sniedz informāciju par detālplānojumu Uldis 

Vecvagars un Varis Pēča. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz Teritorijas 

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

kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu 

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

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

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

1. apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” (kadastra 

apz. 6484 011 0070) un “Ignāti” (kad. Nr. 6484 011 0084). 

2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma “Rožlauki” un “Ignāti” īstenošanu. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Rucavas 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” un Rucavas 

novada interneta mājas lapā www.rucava.lv. 

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Rucavas novada teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes atzinums uz 5 lp. 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāte L.Trumpika. 

 



 
 

1.1.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu murdiem Papes ezerā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Imanta Pērkona, dzīvo “Krustceļi”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 

iesniegumu (08.03.2017.Nr.2.1.8/469), 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 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu 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, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

Pērkonam, personas kods 031164-11914. 

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 zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Baibas Markvartes-Neimanes, dzīvo Zāļu ielā 13-3, Liepājā, 

iesniegumu (28.02.2017.Nr.2.1.8/444), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz 

zemes gabalu “Pie Ječiem 9”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Baibu Markvarti-Neimani, personas kods 

291076-10837, uz zemes gabalu “Pie Ječiem 9” kadastra apzīmējums 6452 

0050848,  0,13ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.04.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

1.3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Kārļa Sētiņa, dzīvo “Apšukalni”, Dunikas pag., iesniegumu 

(27.02.2017.Nr.2.1.8/431), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabala 

daļu 2,0ha platībā no nekustamā īpašuma “Zaļkalni”, Dunikas pagastā. 



 
 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu 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 – 6 (Viktors Čamans, Andis 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Kārli Sētiņu, personas kods 210158-11918, 

uz zemes gabala daļu 2,0ha platībā no zemes gabala “Zaļkalni”  kad.Nr. 

64520070030, 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.aprīļa līdz 

2027.gada 31.martam.  

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

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

ielā 4. 

 

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Miķeļa Jaunzemja, dzīvo “Apsīši”, Rucavas pag., iesniegumu 

(21.02.2017.Nr.2.1.8/408), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Apsīši” kad.Nr.64840190057, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu 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 – 6 (Viktors Čamans, Andis 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Miķeli Jaunzemi, personas kods 080249-

11906, uz zemes gabalu “Apsīši”  kad.Nr. 64840190057, platība 0,6ha, 

Rucavas 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.aprīļa līdz 

2027.gada 31.martam.  

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

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

ielā 4. 

 

1.5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Videgas Kāpostiņas, dzīvo “Māja Nr.5”-4, Rucava, Rucavas pagastā, 

iesniegumu (20.02.2017.Nr.2.1.8/387), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz 

mazdārziņu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 



 
 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu 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 – 6 (Viktors Čamans, Andis 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar Videgu Kāpostiņu, personas kods 060383-

11910, uz zemes gabala “Rapši” daļu 0,0210 ha platībā no 

kad.Nr.64840080424 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.aprīļa līdz 

2027.gada 31.martam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte L.Trumpika. 

 

 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Kārļa Riekstiņa, dzīvo Siguldas ielā 17-21, Liepājā, iesniegumu 

(27.02.2017.Nr.2.1.8/422), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Pie Ječiem 9”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

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

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

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

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

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Kārli Riekstiņu, personas kods 080871-11607, 

uz zemes gabalu “Pie Ječiem 9”   kadastra apzīmējums 6452 0050893,  0,06 

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

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 31.martam.  

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

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

ielā 4. 

 

 

 

 



 
 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Māra Ģēģera, dzīvo “Tīrumi”-11, Ķāķišķe, Rucavas pag., iesniegumu 

(21.02.2017.Nr.2.1.8/407), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu zem piederoša 

šķūņa Nr.5, kas atrodas uz zemes gabala “Tīrumi”, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) 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, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Māri Ģēģeri, personas kods 060777-11909, uz 

zemes gabala “Tīrumi”  kad.Nr. 64840040179,  daļu 0,01 ha platībā, šķūņa 

Nr.5 uzturēšanai (otrā rinda no labās puses), 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.aprīļa līdz 

2027.gada 31.martam.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Algimas Ates, dzīvo “Kalves”-5, Rucava, iesniegumu 

(21.02.2017.Nr.2.1.8/405), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

zem piederošās kūts Nr.4 (virtuve), kas atrodas uz zemes gabala “Virgu stallīši”, 

Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu 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, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Algimu Ati, personas kods 270882-14652, uz 

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

virtuves Nr.4 (ēkā 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.aprīļa līdz 

2027.gada 31.martam.  



 
 

4. 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 nekustamā īpašuma „Jaunie Zeltkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Ar 2009.gada 18.marta Rucavas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.3) 2.16.§ 

zemes vienība “Jaunie Zeltkalni” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo zemes vienību 

„Jaunie Zeltkalni” kad.Nr.64840040004, kad.apzīm.64840040279 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

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

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

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

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040004 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Jaunie Zeltkalni”; 

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

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunie Zeltkalni” kad.Nr.64840040004, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība NĪLM kods 0201. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.10. Par īpašuma “Strauti” nosaukuma un adreses maiņu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jolantas Zālmansones, dzīvo “Strauti”, Dunikas pag., Rucavas nov., 

iesniegumu (28.02.2017.Nr.2.1.5/3/64), kurā lūgts akceptēt nosaukuma maiņu un 

adreses maiņu īpašumam “Strauti” kad.Nr.64520100127, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā uz nosaukumu “Brīnišķi” ar adresi: “Brīnišķi”, Dunikas pag., Rucavas nov., 

LV-3480. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz LR 1994.gada 

19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

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

dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2015.gada 

8.decembra MK noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.8. un 

2.9.apakšpunktiem, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka); zemes vienība, 



 
 

uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus 

(turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība); 7.punktu, kurš nosaka, ka Adresācijas 

sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, maiņas, likvidācijas, 

adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība; 9.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 

piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta 

formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, LR 

2005.gada 1.decembra Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 

kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese,  

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

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

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

1. piekrist Jolantas Zālmansones, personas kods 290367-10821, īpašumā 

esošajam  nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 64520100127  un uz 

tā esošajām ēkām “Strauti” mainīt adresi no “Strauti”, Sikšņi, Dunikas pag., 

Rucavas nov., LV-3480 uz adresi “Brīnišķi”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas 

nov., LV-3480. 

2. Nekustamam īpašumam Dunikas pagastā ar kadastra numuru 64520100127 

mainīt nosaukumu no “Strauti” uz nosaukumu “Brīnišķi”. 

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

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

ielā 4. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

1.11. Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Vaironda Bitenieka, deklarētā dzīvesvieta “Jaunzemji”, Ķāķišķe, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegumu (15.02.2017.Nr.2.1.8./374), kurā lūgts 

atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Jaunzemji” kad.Nr.64840040001, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 64840040217, kuras kopējā platība ir 2,6ha, atdalot zemes 

gabalu 1,1ha patībā. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Čunguri”, 

paliekošajam zemes gabalam apmēram 1,5ha platībā atstāt nosaukumu “Jaunzemji”.  

Atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunzemji” kad.Nr.64840040001 zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 64840040001, 64840040218, piešķirt jaunu 

nosaukumu “Čunguri”  

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

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

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

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

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

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



 
 

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

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut Vairondam Biteniekam, personas kods 190376-11914, sadalīt nekustamā 

īpašuma „Jaunzemji” kad.Nr.64840040001, zemes vienību ar kad.apzīm. 

64840040217, kuras kopējā platība ir 2,6 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840040217 zemes gabalu 1,1 ha platībā 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Čunguri”; 

4. zemes gabalam “Čunguri” noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

5. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu “Jaunzemji” ar platību 1,5 ha (vairāk 

vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) noteikt zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

6. apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam „Jaunzemji” kad.Nr. 6484004 0001, Rucavas pagastā, Rucavas novadā; 

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

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunzemji” kad.Nr.64840040001 zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 64840040001, platība 18,6ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), 64840040218 platība 2,8ha (vairāk 

vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

9. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840040001 un 

64840040218 piešķirt nosaukumu “Čunguri”; 

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

lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

11. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: 

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

„Jaunzemji” kad.Nr. 6484004 0001, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

2. Zemes robežu plāns uz 3 lp. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 

1.12. Par nekustamā īpašuma „Barbani” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata SIA “Wald:Energie Nr.3”, Reģ.Nr.42103067926, Palmu iela 5-1, 

Liepāja, iesniegumu (15.03.2017.Nr.2.1.8/491), kurā lūgts atcelt 2017.gada 26.janvāra 

domes lēmuma 1.21.p. (prot.Nr.2) “Par nekustamā īpašuma “Barbani” sadalīšanu”” 

un pieņemt šādā redakcijā: 



 
 

 1. atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840180019, 

Rucavas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu “Robežbarbani”, noteikt zemes lietošanas 

mērķi. 

 2. atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Barbani” kad.Nr.64840180018, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 64840180018, kuras kopējā platība ir 15,53ha, trīs 

vienādos zemes gabalos. Pirmajam atdalītajam zemes gabalam atstāt nosaukumu 

“Barbani”, otrajam atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Vējbarbani”, 

trešajam atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Upesbarbani”. 

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

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

„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

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

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

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

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

2025.gadam”) un personīgo iesniegumu  

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. atcelt 2017.gada 26.janvāra domes lēmuma 1.21.p. (prot.Nr.2) “Par nekustamā 

īpašuma “Barbani” sadalīšanu”; 

2. atļaut SIA “Wald:Energie Nr.3”, Reģ.Nr.42103067926, sadalīt nekustamā 

īpašuma „Barbani” kad.Nr.64840180018, zemes vienību ar kad.apzīm. 

64840180018, kuras kopējā platība ir 15,53 ha, izstrādājot zemes ierīcības 

projektu; 

3. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840180018 pirmo zemes gabalu 5,1 ha 

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

4. atdalītam zemes gabalam atstāt nosaukumu “Barbani”; 

5. zemes gabalam “Barbani” noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

6. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840180018 otro zemes gabalu 5,1 ha 

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

7. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Vējbarbani”; 

8. zemes gabalam “Vējbarbani” noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

9. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840180018 trešo zemes gabalu 5,33 ha 

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

10. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Upesbarbani”; 

11. zemes gabalam “Upesbarbani” noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101; 

12. apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam „Barbani” kad.Nr. 64840180018, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā; 

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

ierīcības likuma” prasībām. 



 
 

14. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Barbani” kad.Nr.64840180018 zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 64840180019, platība 37,38ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas),  

15. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840180019 piešķirt 

nosaukumu “Robežbarbani”; 

16. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. 

17. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

„Barbani” kad.Nr. 64840180018, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uz 1 lp. 

2. Nekustamā īpašuma “Barbani” zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Jaunplikgalvji” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Ilmara Bērziņa pilnvarotās personas Ritas Bērziņas 

(02.03.2017.zvērinātas notāres Jevgenijas Jaunģelžes izdota ģenerālpilnvara Nr.942), 

dzīvo “Plikgalvji”, Dunikas pagasts, Rucavas novads, iesniegumu 

(14.03.2017.Nr.2.1.8/490), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

“Jaunplikgalvji” kad.Nr.64520100056. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. 

Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64520100040, Dunikas 

pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu “Kanālmala”, noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 16.03.2017.(protokols Nr.4) lēmumu un pamatojoties uz 2006.gada 

20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. atļaut Ilmaram Bērziņam, personas kods 060444-11918, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Jaunplikgalvji” kad.Nr.64520100056, Dunikas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64520100040, platība 7,36 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100040, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Kanālmala”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100040 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100056 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101 



 
 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: Zemes robežu plāns uz 2 lp. 

 

 

Sakarā ar to, ka ieradušies U.Vecvagars, V.Pēča, I.Valdmane, deputāti izskata 

sēdes sākumā: 

1.14.Par detālplānojuma “Ezermaļi” projekta apstiprināšanu 

1.15.Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Rožlauki” un “Ignāti” 

apstiprināšanu 

 

 

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

 

1.16. Par valsts nekustamo īpašumu 

nodošanu bez atlīdzības 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Iekšlietu ministrijas vēstuli Nr.1-89/769, kas Rucavas novada domē 

saņemta 22.03.2017.Nr2.1.5/1/181), kurā sniedz sekojošu informāciju, ka Iekšlietu 

ministrijas bilancē reģistrēti šādi nekustamie īpašumi: 

1) nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 016 0143), 

kura sastāvā ir zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0156) 

ar kopējo platību 1,58 ha un būve - sūkņu ēka (būves kadastra apzīmējums 6484 016 

0143 003) – „Rucavas muitas punkts”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā; 

2) nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 016 0168), 

kura sastāvā ir zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0158) 

ar kopējo platību 0,3599 ha un būve - pagrabs (būves kadastra apzīmējums 6484 016 

0143 004) - „Rucavas muitas punkts”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

 Īstenojot Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija sēdē (prot. Nr.37, 38. §) 

pieņemto informatīvo ziņojumu „Par iekšlietu sistēmas reorganizāciju”, sakarā ar 

pievienošanos Šengenas līgumam, Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 

funkciju nodrošināšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums, kas izvietots Latvijas 

Republikas un Lietuvas Republikas pierobežas joslā, „Rucavas muitas punkts”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Iekšlietu ministrija lūdz izskatīt iespēju pārņemt 

nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 016 0143), kura sastāvā ir 

zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0156) ar kopējo 

platību 1,58 ha un būve – sūkņu ēka (būves kadastra apzīmējums 6484 016 0143 003), 

kā arī nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 016 0168), kura 

sastāvā ir zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0158) ar 

kopējo platību 0,3599 ha un būve – pagrabs (būves kadastra apzīmējums 6484 016 

0143 004)  Rucavas novada pašvaldības īpašumā.  

 Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

42.panta pirmo daļu un 43.pantu, kā arī ievērojot “Meža likuma” 44.panta ceturtās 

daļas 2.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta otro daļu; 15.panta pirmās 

daļas 2.punktu – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 



 
 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo 

zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 

pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) 

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

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

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

1. piekrist bez atlīdzības pārņemt nekustamo īpašumu “Rucavas muitas punkts” 

(kadastra Nr. 6484 016 0143), kura sastāvā ir zemes vienība (zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6484 016 0156) ar kopējo platību 1,58 ha un būve – 

sūkņu ēka (būves kadastra apzīmējums 6484 016 0143 003); 

2. nekustamo īpašumu “Muita” (kadastra Nr. 6484 016 0168), kura sastāvā ir 

zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0158) ar kopējo 

platību 0,3599 ha un būve – pagrabs (būves kadastra apzīmējums 6484 016 

0143 004)  Rucavas novada pašvaldības īpašumā. 

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

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

ielā 4. 

 

 

 

 

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

priekšsēdētājs J.Veits, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste 

I.Feodosova) 

 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 “Liedagi”-20  Rucavas pagastā 

(ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ulda Sprūdes, personas kods 

090979-13018, dzīvo „Liedagi”-20, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(02.03.2017.Nr.2.1.8/458), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Liedagi” – 20, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 1.augustā, uz laiku no 

2016.gada 1.augusta līdz 2017.gada 31.martam. Pēc Rucavas novada domes 

grāmatvedības sniegtās informācijas uz 01.03.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo 

telpu īri un komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(16.03.2017.protokols Nr.7) 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, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Liedagi”- 20, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Uldi Sprūdi, personas kods 090979-

13018, uz laika posmu līdz 2022.gada 31.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. 

 

 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma  

“Ozoli”-15  Rucavas pagastā  pagarināšanu 

(ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Valdas Aizupietes, personas kods 

200869-11006, dzīvo „Ozoli”-15, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(08.03.2017.Nr.2.1.8/470), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Ozoli” – 15, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2011.gada 4.martā, pagarināts 2016. 

gada 29.februārī uz laiku līdz 2017.gada 4.martam. Pēc Rucavas novada domes 

grāmatvedības sniegtās informācijas uz 13.03.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo 

telpu īri nav un par komunāliem maksājumiem ir 217.20 EUR. Ar īrnieci 2016.gada 

29.februārī noslēgta vienošanās par īres un komunālo pakalpojuma parāda summas 

EUR 658.06 nomaksu pa daļām līdz 2018.gada 30.aprīlim. Vienošanās tiek pildīta. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(16.03.2017.protokols Nr.7) 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, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Ozoli”- 15, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Valdu Aizupieti, personas kods 

200869-11006, līdz 2022.gada 3.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 izslēgšanu no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

(ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ingas Fromanes, personas kods 

110481-11900, dzīvo „Švermeri”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

(28.02.2017.Nr.2.1.8/436), kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no dzīvokļu 

rindas Rucavas pagastā, jo atrašanās dzīvokļu rindā Rucavā vairs nav aktuāla, ir 

atrisinājies jautājums par dzīvesvietu. 

 2016.gada 28.janvāra domes sēdē Rucavas novada dome Ingu Fromani 

uzņēma Rucavas pagasta dzīvokļu rindā. (Protokols Nr.2, izraksts 2.1.7.). 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(16.03.2017.protokols Nr.7) ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību 



 
 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu un otro dalu un 

personīgo iesniegumu, 

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

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

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

1. Izslēgt no Rucavas pagasta dzīvokļu rindas Ingu Fromani, p.k. 110481-1900, 

ar 31.03.2017. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

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

ielā 4. 

 

No sēdes telpas iziet deputāti A.Rolis, R.Timbra. 

 

2.4. Par dzīvojamās platības ierādīšanu 

(ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Ritas Kalniņas, personas kods 

100865-10836, deklarētā adrese „Laugaļi”, Dunikas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (28.02.2017. Nr.2.1.8/442), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

platības ierādīšanu steidzamības kārtā. 

 Rita Kalniņa 2016.gada 24.martā ir uzņemta Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

un Dunikas pagasta dzīvokļu rindā. Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās 

informācijas Ritai Kalniņai nepieder īpašums, ko izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt 

peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Rita Kalniņa ir deklarēta Rucavas novadā. Pēc 

Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai nav piešķirts 

trūcīgās ģimenes statuss un persona nav iesniegusi dokumentus, kas apliecinātu 

likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.pantā noteikto. 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta 

pirmo daļu persona, kura vēlas saņemt palīdzību, iesniedz attiecīgajai pašvaldībai 

rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, 

un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. Tādējādi 

secināms, ka iesniedzējai būtu jānorāda, kādu pašvaldības palīdzības veidu tā tieši 

uzskata par iespējamu saņemt, un jāiesniedz arī atbilstoši dokumenti. 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (16.03.2017.protokols Nr.7) 

ieteikums: atlikt jautājuma izskatīšanu un uzdot Rucavas novada domes juristam 

G.Šķuberam un nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālistei I.Feodosovai 

sagatavot iespējamos risinājumus (lēmuma projektus). Jautājumu virzīt izskatīšanai 

domes sēdē.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri”  15.pantu, 27.pantu un personīgo iesniegumu un saskaņā ar 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmo daļu pirmām 

kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas: 1) personas, kurām saskaņā ar likumu „Par 

dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās 

dzīvojamās telpas un ja tās ir: a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas 

pensijas vecumu vai ir invalīdi, b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un 

kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, 

maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, 

kura ir invalīds, c) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās 



 
 

pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, 

ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas; 1
1
  ) politiski represētās personas, kuras 

tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā 

daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to 

lietošanā nav citas dzīvojamās telpas; 2) personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša 

dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, 

ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās ir: a) maznodrošinātas personas, 

kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi, b) maznodrošinātas personas, ar 

kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā 

esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai 

maznodrošināta persona, kura ir invalīds; c) politiski represētās personas, ja to 

lietošanā nav citas dzīvojamās telpas; 3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez 

vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai 

pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un 

audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa; 4) repatrianti, kuri izceļojuši no 

Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā 

kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai 

repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un 

izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi; 4
1
 ) maznodrošinātas politiski represētās 

personas; 5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no 

ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties 

agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras 

devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un 

noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību 

izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma 

rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli; 6) attiecīgās 

pašvaldības domes noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas. Izvērtējot lietā 

esošos materiālus, Rucavas novada dome konstatē, ka iesniedzēja neatbilst nevienam 

no minētā likuma 14.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, jo iesniedzēja netiek 

ar tiesas spriedumu izlikta no īrētās dzīvojamās telpas, kas ir galvenais kritērijs 

reģistrēšanai palīdzības saņemšanai pirmām kārtām (14.panta pirmās daļas 1.punkts), 

kā arī pieteicēja neatbilst pārējiem šā panta punktos noteiktajiem kritērijiem. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Viktors Čamans, Irēna 

Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits,); PRET – 1 (Gundega Zeme); ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. Atteikt palīdzību dzīvojamās platības ierādīšanā Ritai Kalniņai, personas 

kods 100865-10836, Rucavas novadā. 

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

viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, 

Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.5. Par dzīvokļa Nr.2 mājā “Māja Nr.6”, Rucavas pagastā izīrēšanu 

(ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Lienes Brūderes, personas kods 

030391-11917, dzīvo „Virkavi”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 



 
 

(13.03.2016. Nr.2.1.8/484), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa Nr.2 mājā 

“Māja Nr.6” Rucavas pagastā, Rucavas novadā izīrēšanu. 

 Liene Brūdere 2015.gada 27.augustā ir uzņemta Rucavas pagasta dzīvokļu 

rindā. Pēc Rucavas novada pašvaldības administrācijas pieejamās informācijas Lienei 

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

dzīvesvietas nodrošināšanai. Liene Brūdere ir deklarēta Rucavas novadā. Pēc Rucavas 

novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai piešķirts trūcīgās 

ģimenes (personas) statuss.    

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(16.03.2017.protokols Nr.7) ieteikumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un personīgo iesniegumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Izīrēt vienistabas dzīvokli Nr.2 mājā “Māja Nr.6”, Rucava, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads,  Lienei Brūderei, personas kods 030391-11917, ar 

01.04.2017., kopējā platība  33.9 m
3
.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē “Māja Nr.6”-2, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, ar Lieni Brūderi, personas kods 030391-11917, uz 

laika posmu no 01.04.2017. līdz 31.07.2017. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

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

 

2.6. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2016 ,,Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2011. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Rucavas novadā”” precizēšanu 

(ziņo jurists G.Šķubers, izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

Rucavas novada dome 2011.gada 24.novembrī, pamatojoties uz Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, pieņēma saistošos 

noteikumus (Rucavas novada domes, 2011.gada 24.novembra sēdes lēmums 

(protokols Nr.20, 4.1.§) RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Rucavas novadā” (turpmāk- saistošie noteikumi). Pašvaldībai ir jāaktualizē saistošie 

noteikumi atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām atkritumu apsaimniekošanas 

jomā, kuru mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, 

cilvēku dzīvību un veselību, nodrošināt atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, 

kā arī veicināt dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma 

samazināšanu. 

2016. gada 26.septembrī starp Rucavas novada domi un Pilnsabiedrību “Vides 

pakalpojumi Liepājai” reģ. Nr. 40203013387, tika noslēgts līgums par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novada pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz 

atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu 



 
 

apsaimniekošanas reģionā“, ID Nr. LPP 2016/8 (turpmāk Iepirkums) 2.daļas 

rezultātiem. 

24.11.2016.saņemti Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (turpmāk 

VARAM iebildumi par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada 27.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016. 

08.12.2016. Rucavas novada domes sēdē (protokols Nr.21,4) saistošie 

noteikumi tika precizēti, ņemot vērā VARAM ieteikumus un nosūtīti saskaņošanai 

VARAM. 

28.12.2016. saņemti atkārtoti VARAM iebildumi, par Rucavas novada 

pašvaldības 2016. gada 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016. VARAM 

lūdz atkārtoti precizēt saistošo noteikumu 5.12.2. un 5.12.4.apkšpunktus, kas attiecas 

uz atkritumu izvešanas biežumu Rucavas pašvaldībā. Papildus tiek lūgts precizēt 

6.12.puntu, kas attiecas par atkritumu noglabāšanu poligonā “Ķīvītes”. Tāpat 

VARAM ir lūdzis Rucavas novada domi nodrošināt saistošo noteikumu atbilstību 

normatīvo aktu prasībām. 

Rezultātā ir jāveic grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011. gada 24. 

novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Rucavas novadā”, lai atbilstu Atkritumu apsaimniekošanas likumam un uz tā pamata 

izdotajiem 2016.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.788 

“Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(16.03.2017.protokols Nr.7) ieteikumu, pamatojoties uz LR likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 

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

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

ATTURAS – 1 (Romārs Timbra), NOLEMJ: 

Precizēt Rucavas novada pašvaldības 2016. gada 27.oktobra saistošos noteikumus Nr. 

8/2016 ,,Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rucavas novadā””. 

 

Pielikumā: Precizēti 2016. gada 27.oktobra saistošie noteikumi Nr. 8/2016 

,,Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011. gada 24. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rucavas novadā”” uz 5 lp. 

 

 

 

2.7. Par Rucavas novada Tūrisma informācijas centra tūrisma saukļa 

apstiprināšanu (informatīvs) 

 

Sakarā ar vajadzību informatīvajos izdevumos un prezentācijas materiālos 

iekļaut saukli, kas kalpotu kā aicinājums apskatīt un izmantot Rucavas novada tūrisma 

piedāvājumu, kas galvenokārt sasaistīts ar tradīcijām (ēdieni, tautas tērpi, zveja), jūru 

un dabu (purvi, dabas parks, arborētums) nepieciešams apstiprināt saukli. 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja (16.03.2017.protokols Nr.7) vienojās 

par tūrisma saukli apstiprināt - „Sajūtu atvēziens”. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

 



 
 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

3.1. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā  

(ziņo finanšu analītiķe I. Reine, L.Trumpika) 

  

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā, kuri izskatīti un atbalstīti 17.03.2017. Finanšu pastāvīgās komitejas 

(protokols Nr.6) sēdē.  

Ņemot vērā 17.03.2017. Finanšu pastāvīgās komitejas ( protokols Nr.6) 

ieteikumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka 

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

dome var apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus,  

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

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

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

1.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.3 „Rucavas novada pašvaldības 2017. 

gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. 

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

3.Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/B „„Grozījumi 

Rucavas novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos Nr.1/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

4.Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas 

triju dienu laikā  elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

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

pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

Pielikumā:  

1. Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/B „„Grozījumi Rucavas 

novada pašvaldības 20.02.2017. saistošos noteikumos Nr.1/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” uz 1 lp. 

2. Rucavas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta  grozījumi. 

 

3.2. Par nekustamā īpašuma “Vējdzirnavas” novērtējumu 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

09.03.2017. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komiteja un Sociālo un 

medicīnas lietu komitejas kopīgā sēdē deputāti apsprieda jautājumu par nekustamā 

īpašuma “Vējdzirnavas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iznomāšanu vai 

pārdošanu. 23.03.2017.domes sēdē priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu 

papildināt lēmumu ar novērtējuma veikšanu nekustamajam īpašumam “Siltumnīcas”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas un Sociālo un 

medicīnas lietu komitejas (09.03.2017.protokols Nr.6/4) un Finanšu pastāvīgās 

komitejas  (17.03.2017.,protokols Nr.6) ieteikumu 

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

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

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

1. Uzdot izpilddirektoram G.Ratniekam organizēt nekustamā īpašuma 

“Vējdzirnavas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, novērtējuma veikšanu. 

2. Uzdot izpilddirektoram G.Ratniekam organizēt nekustamā īpašuma 

“Siltumnīcas”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, novērtējuma veikšanu. 



 
 

3.3. Par 02.03.2017. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Pogaļas” Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā 

(ziņo izpilddirektors G. Ratnieks) 

 

21.09.2016.prot.Nr.17;2.6.  dome pieņēma lēmumu iznomāt Rucavas novada 

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

Vēstis” oktobra numurā un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

Uz zemes gabala “Pogaļas” nomu pieteicās viena persona. Tā kā pieteikusies viena 

persona, nepieciešams rīkot zemes nomas tiesību izsoli. 

 Ar 30.11.2016. protokols Nr.20, dome nolēma - rīkot zemes nomas tiesību izsoli 

nekustamam īpašumam “Pogaļas” kad.Nr.64840080264, platība 1,03ha, Rucavas 

pagastā. 

Izsoles rezultāts – dalībnieks Agris Korns, personas kods: 030169-11903, apliecina 

gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par nosolīto summu EUR 46,50  

(četrdesmit seši eiro un 50 centi) par 1 ha zemi gadā.  

Secinot, ka 02.03.2017. mutiska izsole ir atzīstama par notikušu un tās rezultāti ir 

apstiprināmi un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 17.03.2017.,protokols 

Nr.6) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma” 10. panta pirmo un otro daļu, 32. panta pirmo daļu, MK 30.10.2007. 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  

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

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

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

1. Atzīt 02.03.2017. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala 

“Pogaļas”, kadastra Nr.64840080264, Rucavas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,03 ha platībā” izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātus.  

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – Agri Kornu, personas kods 030169-11903, ar 

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

Nr.64840080264, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 1,03 ha platībā.  

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Agri Kornu, personas kods 030169-11903. 

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

izstrādāt nomas līgumu un nosūtīt parakstīšanai. 

5. Lēmumu nosūtīt zināšanai A.Kornam, adrese: “Čiekuri -1”, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, LV-3477.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

Nr.64840080264, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 1,03 ha platībā” izsoles protokola kopija uz 2 lp. 

 

 

 



 
 

3.4. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai 
(ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors G. Ratnieks ) 

 

Rucavas novada domes izpilddirektors Guntis Ratnieks informē par plānoto 

transportlīdzekļu iegādi un izmaksām, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas (17.03.2017.,protokols Nr.6) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – 1 (Romārs Timbra), NOLEMJ: 

1. Iegādāties divus transportlīdzekļus pašvaldības funkciju nodrošināšanai : 

   1.1. specializēto pasažieru autobusu (līdz 30 000 euro); 

   1.2. kravas furgonu (līdz 26 000 euro). 

2. Ņemt kredītu pašvaldības funkciju nodrošināšanai no Valsts kases divu 

transportlīdzekļu iegādei līdz 56 000 euro apmērā ne ilgāk kā uz pieciem gadiem. 

 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

3.5. Par dalību projektos 

( Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits informē, ka ir iespējams 

piedalīties ELFLA LEADER izsludinātajā projektā “Atbalsts sabiedriskā labuma 

iniciatīvām” ar mērķi veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību 

un projektā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

saglabāšanā ar mērķi veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras 

piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā. 

 Projekta “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām” ar mērķi veicināt 

kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību kopējā summa līdz 100 000 

euro, no tās ES fondu līdzfinansējums 90% vai 90 000 euro un Rucavas novada 

pašvaldības finansējums 10% vai 10 000 euro. Projekta pieteikuma iesniegšana no 

2017. gada 28. marta līdz 2017. gada 28. aprīlim.  

Projekta “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma 

saglabāšanā “ ar mērķi veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras 

piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā kopējā summa līdz 200 000 

euro, no tās ES fondu līdzfinansējums 90% vai 180 000 euro un Rucavas novada 

pašvaldības finansējums 10% vai 20 000 euro. Projekta pieteikuma iesniegšana no  

2017. gada 28. marta līdz 2017. gada 28. aprīlim. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 17.03.2017.,protokols Nr.6) ieteikumu, 

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

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Rucavas novada domes dalību izsludinātajā projektu konkursā  

“Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām” ar mērķi veicināt kvalitatīvas, 

pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību un paredzot tam pašvaldības 

finansējumu 10 000 euro  no Attīstības nodaļas budžetā “projektiem” 

paredzētiem līdzekļiem.  

2. Atbalstīt Rucavas novada domes dalību izsludinātajā projektu konkursā 

Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā “ ar 



 
 

mērķi veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes 

attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā  un paredzot tam pašvaldības 

finansējumu 20 000 euro  no Attīstības nodaļas budžetā “projektiem” 

paredzētiem līdzekļiem.  

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

 

3.6. SIA “Spīlas” 2016. gada pārskata apstiprināšana 

( ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E. Freimane Vaitele) 

 

Deputāti izskata jautājumu par SIA “Spīlas” 2016. gada pārskata apstiprināšanu. 

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

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

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

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

1. Apstiprināt SIA “Spīlas” 2016. gada pārskatu. 

2. SIA “Spīlas” 2016. gada peļņu 30 287 euro novirzīt iepriekšējo gadu 

zaudējumu segšanai. 

 

Pielikumā: SIA “Spīlas” 2016. gada pārskats. 

 

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

 

 

Izpilddirektors G.Ratnieks sniedz informāciju par komunālās daļas veiktajiem 

darbiem, par pašvaldības organizētajām izsolēm, par veiktajām iepirkumu 

procedūrām, noslēgtajiem līgumiem, par iespēju pieteikties uz zvejas nomas tiesībām 

2600 zivju āķiem Baltijas jūras piekrastē un 35 zivju murdiem Papes ezerā u.c. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits aicina piedalīties konferencē ,,Dunika iz 

senatnes” 8.aprīlī Dunikas tautas namā, informē par tikšanos ar projekta partneriem 

no Lietuvas un par citiem plānotajiem projektiem, sniedz aktuālu informāciju par 

pašvaldības darbu. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 17.00 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         29.03.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

29.03.2017. 
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3.6. SIA “Spīlas” 2016. gada pārskata apstiprināšana 

( ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E. Freimane Vaitele) 

 

Deputāti izskata jautājumu par SIA “Spīlas” 2016. gada pārskata apstiprināšanu. 

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

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

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

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

1. Apstiprināt SIA “Spīlas” 2016. gada pārskatu. 

2. SIA “Spīlas” 2016. gada peļņu 30 287 euro novirzīt iepriekšējo gadu 

zaudējumu segšanai. 

 

Pielikumā: SIA “Spīlas” 2016. gada pārskats. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)        Jānis 

Veits  

 

IZRAKSTS PAREIZS 
Rucavas novada domes sekretāre   

S.Zuļģe 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017.gada 29.martā 
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