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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Dunikas pagastā 

2017. gada 25.maijā        Nr.8 

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, Liena Trumpika, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Guntis Ratnieks, 

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

Šķubers, teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, Dunikas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 

Vidējais, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste Ilze Feodosova 

 

Piedalās: Uldis Vecvagars, Jānis Kūma 

 

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, 

teritorijas plānotāja S.Urtāne) 

 

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 uz zivju āķiem  

1.4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Klimbji" 

1.15. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Jaunzemji" 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Veclaipnieki” sadalīšanu 

1.17. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 

1.18. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” un 

“Vecagatnieki” nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

1.19. Par apbūves tiesību piešķiršanu (CSDD) 

 

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

komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas 

speciāliste I.Feodosova, jurists G.Šķubers) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

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

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

2.4. Par nomas līguma pagarināšanu ar biedrību “Jumītis” 

2.5. Par Rucavas novada domes pārstāvja apstiprināšanu biedrībā „Liepājas rajona 

partnerība” 

2.6. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 21.aprīļa 

atzinumu Nr.1-18/3250 

2.7. Par nekustamā īpašuma “Papes novērošanas postenis” pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

Rucavas pamatskolas direktore L. Trumpika, izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

3.1. Biedrības “Cimdu ceļš” valdes locekles E.Apsītes vēstules izskatīšana par 

līdzfinansējumu grāmatas izdošanai  
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3.2. Ā. Gaujieša iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas “Kurzemes krasts” 

izdošanā izskatīšana  

3.3. Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienības” iesnieguma izskatīšana par 

finansējuma piešķiršanu 

3.4. Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komitejas vēstules “Par 

izdienas pensijām pašvaldību policiju amatpersonām izskatīšana 

3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā 

3.6. Nolikums “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā 

Rucavas pamatskolas bērniem individuālajos un komandu sporta veidos” 

3.7. Par projektu “Discovery of Courland and West Lithuanian natural, historical and 

cultural heritage” (Arboretum) 

3.8. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai 

3.9. Par suvenīru tirdzniecības cenu Rucavas novada tūrisma informācijas centrā 

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Deputāte I.Šusta izsaka priekšlikumu papildināt 2017.gada 25.maija Rucavas 

novada domes sēdes darba kārtību ar Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja J. Vidējā 

ziņojumu. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt 2017.gada 27.aprīļa Rucavas novada domes sēdes darba kārtību, iekļaujot 

darba kārtībā Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja J. Vidējā ziņojumu. 

 

 

 

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 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Vladislava Ruško, dzīvo “Peļķenieki”, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, iesniegumu (16.05.2017.Nr.2.1.8/720), 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 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 
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1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz vienu zivju murdu Papes ezerā Vladislavam 

Ruško, personas kods 150742-12711, 2017.gadam. 

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 Voldemāra Ruško, dzīvo Rojas ielā 7-27, Liepājā, iesniegumu 

(16.05.2017.Nr.2.1.8/721), 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 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

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

Ruško, personas kods 080270-12703, 2017.gadam. 

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 uz zivju āķiem  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Lietuvas Republikas pilsoņa Linas Martinaita, dzīvo “Šalkoņi”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegumu (08.05.2017.Nr.2.1.8/684), 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 18.05.2017.(protokols Nr.6) lēmumu 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 personīgo iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz 100 zivju āķiem un 5 kg mencām Linas 

Martinaitim, personas kods Lietuvas Republikā 36808251057, 2017.gadam. 
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

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

ielā 4. 

 

 

1.4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Kristīnes Freimanes, dzīvo “Purenes”-18, Rucava, iesniegumu 

(18.04.2017.Nr.2.1.8/623), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

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

pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Kristīni Freimani, personas kods 170983-

11908, uz zemes gabala “Virgu stallīši”  kad.Nr. 64840080466, daļu 0,01 ha 

platībā, kūts Nr.4 (ēka Nr.3), 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.jūnija līdz 

2027.gada 31.maijam.  

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Silvas Urkauskas, dzīvo “Māja Nr.5”-6, Rucava, iesniegumu 

(09.05.2017.Nr.2.1.8/688), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabala 

“Rapši” daļu  0,0416 ha platībā, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 
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1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Silvu Urkausku, personas kods 210560-11909, 

uz zemes gabala “Rapši”  kad.Nr. 64840080424, daļu 0,0416 ha platībā, 

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.jūnija līdz 

2027.gada 31.maijam.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jekaterinas Gūtmanes, dzīvo “Kalves”-15, Rucava, iesniegumu 

(11.05.2017.Nr.2.1.8/699), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabala 

“Purenītes” daļu mazdārziņa vajadzībām pie daudzdzīvokļu mājām Rucavā, Rucavas 

pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Jekaterinu Gūtmani, personas kods 221094-

12453, uz zemes gabala “Purenītes”  kad.Nr. 64840080601, daļu 0,06 ha 

platībā, 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.jūnija līdz 

2027.gada 31.maijam.  

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Evgenijas Kanidovas, dzīvo Siena ielā 7-29, Liepājā, iesniegumu 

(08.05.2017.Nr.2.1.8/682), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječu Līdumnieks /67”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Evgeniju Kanidovu, personas kods 200636-

10817, uz zemes gabalu “Ječu Līdumnieks /67” no kadastra apzīmējuma 6452 

0060656,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.06.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Kristīnes Grudules, dzīvo Ziemeļu ielā 32, Liepājā, iesniegumu 

(15.05.2017.Nr.2.1.8/710), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 9/11”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Kristīni Gruduli, personas kods 231285-10811, 

uz zemes gabalu “Ječi 9/11” no kadastra apzīmējuma 6452 0050846,  0,06ha 

platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.06.2017. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jeļenas Kubiševas, dzīvo O.Kalpaka ielā 107-20, Liepājā, iesniegumu 

(08.05.2017.Nr.2.1.8/683), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječu Līdumnieks /67”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 
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1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Jeļenu Kubišinu, personas kods 200281-

10817, uz zemes gabalu “Ječu Līdumnieks /67”   no kadastra apzīmējuma 

6452 0060656,  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.jūnija līdz 

2027.gada 31.maijam.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Jurija Kuzmina, dzīvo Jūrmalas ielā 24/28-13, Liepājā, iesniegumu 

(15.05.2017.Nr.2.1.8/711), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 9/11”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Juriju Kuzminu, personas kods 210963-10874, 

uz zemes gabalu “Ječi 9/11”   no kadastra apzīmējuma 6452 0050846,  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.jūnija līdz 

2027.gada 31.maijam.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Artūra Miščenko, dzīvo Piltenes ielā 8-56, Liepājā, iesniegumu 

(08.05.2017.Nr.2.1.8/683), kurā, sakarā ar tēva Alexander Mishchenko nāvi 

(20.01.2017. miršanas apliecība LVMA125221), lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu 

uz zemes gabalu “Viola 96/72”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) lēmumu un  pamatojoties uz 30.10.2007. MK 
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noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas  zemes nomu" 18.punkta 3. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar Alexander Mishchenko, personas kods 

310754-10832, uz zemes gabalu “Viola 96/72” no kadastra apzīmējuma 6452 

0050451,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.06.2017. 

2. noslēgt zemes nomas līgumu ar Artūru Miščenko, personas kods 080895-

10847, uz zemes gabalu “Viola 96/72”  no kadastra apzīmējuma 6452 

0050451,  0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

2027.gada 31.maijam.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Vitauta Žvinkļa, dzīvo Daugavas ielā 5-12, Liepājā, iesniegumu 

(13.04.2017.Nr.2.1.8/619), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes 

gabaliem “Mežamuiža /56” un “Mežamuiža /55” Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Vitautu Žvinkli, personas kods 120359-10804, 

uz zemes gabalu “Mežamuiža /55”  un “Mežamuiža /56” no kadastra 

apzīmējuma 6452 0050088,  0,12 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.jūnija līdz 

2027.gada 31.maijam.  

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

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

ielā 4. 
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1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Dainas Silenieces, dzīvo Krūmu ielā 40-15, Liepājā, iesniegumu 

(27.04.2017.Nr.2.1.8/661), kurā lūgts noslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu 

“Ječi 2/14/7”, Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar Dainu Silenieci, personas kods 080260-10829, 

uz zemes gabalu “Ječi 2/14/7”  kadastra apzīmējums 6452 0050114,  0,0630 

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.jūnija līdz 

2027.gada 31.maijam.  

4. 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 izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

īpašumam "Klimbji" 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits)  

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Metrum K" reģ.Nr. 

40103606098, Liepājas biroja, iesniegumu (08.05.2017.Nr.2.1.5/3/155), kurā lūgts  

saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Klimbji" 

kad.Nr.64840150039, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840150039, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma „Klimbji" Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā zemes vienību ar kad.apzīm.64840150039, kuras kopējā 

platība ir 14,6 ha, sadalīt trīs zemes vienībās.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam „Klimbji" Rucavas 

pagastā Rucavas novadā zemes platība būs 3,8 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam „Nidas Klimbji" Rucavas pagastā 

Rucavas novadā zemes platība būs 5,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas), īpašumam „Dižklimbji" Rucavas pagastā Rucavas novadā 

zemes platība būs 5,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas),  

2017.gada 26.janvārī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.2,1.24.p.)  Par nekustamā īpašuma „Klimbji" sadalīšanu, pamatojoties uz 

„Zemes ierīcības likuma" prasībām. 
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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 18.05.2017.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 

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

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Klimbji" zemes vienības ar 

kad.apz.64840150039 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.15. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

īpašumam "Jaunzemji" 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits)  

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Metrum K" reģ.Nr. 

40103606098, Liepājas biroja, iesniegumu (11.05.2017.Nr.2.1.5/3/165), kurā lūgts  

saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaunzemji" 

kad.Nr.64840040001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840040217, 

Ķāķišķe, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma „Jaunzemji" Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā zemes vienības ar kad.apzīm.64840040217, kuras kopējā 

platība ir 2,6 ha, atdalīt zemes gabalu 1,1ha platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam „Jaunzemji" Rucavas 

pagastā Rucavas novadā zemes platība būs 1,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam „Čunguri", kas izveidojas pēc 

sadales, Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 1,1 ha (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2017.gada 23.martā Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.5,1.11.p.)  Par nekustamā īpašuma „Jaunzemji" 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 18.05.2017.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 

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

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 
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1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma „Jaunzemji" zemes vienībai ar 

kad.apz.64840040217, Ķāķišķē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Veclaipnieki” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Izskata Dzidras Pucenas, dzīvo “Upīši”, Mazbojas, Kazdangas pagasts, 

Aizputes novads, iesniegumu (10.05.2017.Nr.2.1.8/691), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu “Veclaipnieki” kad.Nr.64520100021. Īpašums sastāv no četrām 

zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64520100022, piešķirt jaunu nosaukumu “Strēle” un atdalīt zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 64520100024, piešķirt jaunu nosaukumu “Lieplejas, noteikt zemes 

lietošanas mērķi, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) 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 – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. atļaut Dzidrai Pucenai, personas kods 130838-11944, sadalīt nekustamo 

īpašumu „Veclaipnieki” kad.Nr.64520100021, Dunikas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64520100022, platība 1,6 ha 

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

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100022, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Strēle”; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100022 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  64520100024, platība 5,9 ha 

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

6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100024, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Lieplejas”; 

7.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64520100024 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

8. Paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520100021 un 

64520100023 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

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

ielā 4. 

 

Pielikumā: “Veclaipnieki” zemes robežu plāns. 
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1.17. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, 

“Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits, teritorijas plānotāja S.Urtāne) 

 

Izskata nekustamo īpašumu “Liepēni” (kad. nr. 64840150118) Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, “Kates” (kad. nr. 64840150119) Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

“Pinos” (kad. nr. 64840150056) Rucavas pagasts, Rucavas novads, “Jaunkriši” (kad. 

nr. 64840150120) Rucavas pagasts, Rucavas novads, “Jūrēni” (kad. nr. 64840150121) 

Rucavas pagasts, Rucavas novads un “Skaras” (kad. nr. 64840150122) Rucavas 

pagasts, Rucavas novads īpašnieka SIA “SHORE DEVELOPMENT COMPANY” 

(reģ. nr. 42103033084, adrese: Graudu iela 21 – 2, Liepāja, Latvija), iesniegumu  

(reģistrēts Rucavas novada domē 05.04.2017 ar Nr. 2.1.8/576), kurā lūdz pieņemt 

lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprināt detālplānojuma izstrādes 

darba uzdevumu un detālplānojuma izstrādes vadītāju. 

25.05.2017.domes sēdē deputāti izsaka priekšlikumu papildināt Irēna Šusta un 

Guntis Rolis lūdz papildināt detālplānojuma darba uzdevumu ar punktiem: 

1.8. Detālplānojumā paredzētos servitūtus izdalīt atsevišķās zemes vienībās. 

1.9. Detālplānojumā ieplānot velo un gājēju celiņu līdz Latvijas – Lietuvas 

robežpunktam, kā arī plānoto brauktuvi ieplānot pietuvinot maksimāli dabā esošai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz 2014.gada 

14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 38., 39.punkta pirmo apakšpunktu, 96., 

98., 102. un 132.punktiem, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu un 

nekustamā īpašuma īpašnieka personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ietverot nekustamos īpašumus  

“Liepēni” kad. nr. 64840150118 (platība 3,02 ha), “Kates” kad. nr. 

64840150119 (platība 3,00 ha), “Pinos” kad. nr. 64840150056 (platība 2,92 

ha), “Jaunkriši” kad. nr. 64840150120 (platība 3,07 ha), Rucavas novads, 

“Jūrēni” kad. nr. 64840150121) (platība 2,70 ha) un “Skaras” kad. nr. 

64840150122 (platība 3,00 ha), saskaņā ar darba uzdevuma 1.pielikumā 

noteiktajām detālplānojuma teritorijas robežām; 

2. apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

“Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādei; 

3. par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas 

plānotāju Sanitu Urtāni; 

4. noslēgt trīspusējo vienošanos par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas 

kārtību. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: darba uzdevums detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, 

“Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” izstrādāšanai uz 7 lp. 
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No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

1.18. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” un 

“Vecagatnieki” nodošanu publiskai apspriešanai  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs J.Veits, U.Vecvagars) 

 

Izskata detālplānojuma projekta vadītāja Ulda Vecvagara iesniegumu (reģistrēts 

17.05.2017. Nr. 2.1.8/726) ar lūgumu pieņemt lēmumu par detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nekustamajiem 

īpašumiem “Jaunagatnieki” (kad. Nr. 6484 011 0142) un “Vecagatnieki” (kad. Nr. 

6484 011 0058), atrodas  Rucavas novada, Rucavas pagastā Papes ciemā. 

25.05.2017. domes sēdē piedalās un par detālplānojuma projektu sniedz 

informāciju Uldis Vecvagars. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.05.2017.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz 2014.gada 

14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 107., 108., 109. punktiem, ņemot vērā 

Rucavas novada teritorijas plānotājas Sanitas Urtānes atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

1. nodot detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” un 

“Vecagatnieki” publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, 

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

vietējā laikrakstā un www.rucava.lv, 

3. nodrošināt detālplānojuma projekta materiālu pieejamību Rucavas novada 

domē un www.rucava.lv, 

4. apspriešanas ietvaros nodrošināt visu nekustamo īpašumu, kurus skar īpašumu 

“Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki” piekļuves risinājums, informēšanu un 

risinājuma saskaņošanu, tostarp vienošanos par piebraucamā ceļa izbūves un  

uzturēšanas kārtību. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā: Teritorija plānotājas S.Urtānes atzinums par detālplānojuma 

nekustamajiem īpašumiem “Jaunagatnieki” un “Vecagatnieki”  projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai uz 3 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

No sēdes telpas iziet deputāte G.Zeme. 

 

1.19. Par apbūves tiesību piešķiršanu (CSDD) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļa saņēmusi no VAS „Ceļu satiksmes 

drošības direkcija” Elektromobilitātes vadības un koordinācijas daļas, izskatīšanai 

apbūves tiesību līguma projektu, kurā paredzēts nodot par samaksu, daļu (~35 m
2
 – 40 

m
2
 zemes. Pašreiz notiek projektēšanas darbi, kuru laikā tiks izdalīta precīza zemes 

vienības daļa un precizēti kvm.) no zemes vienības – Rucavas novadā, Rucavas 

pagastā, Rucavā, “Tirgus laukums” CSDD inženierbūves - elektromobiļu uzlādes 

http://www.rucava.lv/
http://www.rucava.lv/


15 
 

Rucavas novada domes 2017.gada 25.maija sēde 

stacijas, izbūvei, tai skaitā Apbūves tiesīgajam piederoša elektrības pieslēguma 

izveidei, kā arī stacijas lietošanai elektromobiļu uzlādes vajadzībām visā Līguma 

darbības termiņā, visu diennakti bez pārtraukumiem. 

- CSDD e-pasta vēstulē informē: Atbilstoši grozījumiem Civillikumā, lai 

attiecīgā būvvalde skaņotu būvprojektu un CSDD uz svešas zemes varētu 

izbūvēt elektromobiļu uzlādes staciju, ar nekustamā īpašuma īpašnieku ir 

slēdzams apbūves tiesības līgums. 

- Civillikuma grozījumi paredz, ka apbūves tiesība stājas spēkā pēc apbūves 

tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, līdz ar to līdzējiem pēc apbūves 

tiesības līguma noslēgšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām tas 

jāieraksta zemesgrāmatā (izmaksas sedz CSDD). 

- Apbūves tiesības līgums sagatavots ietverot visus noslēgtās vienošanās 

(Vienošanās ar Rucavas novada domi un CSDD noslēgta 2016.g.) par 

nomas līguma slēgšanu, nosacījumus. 

- Lūgts izskatīt sagatavoto līguma projektu par apbūves tiesības piešķiršanu 

un precizēt vai labot, ja nepieciešams. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz MK noteikumu Nr.735 

"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 3. apakšpunktu, paredzēt 

slēgt zemes nomas līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, uz zemes 

vienības daļu Rucavas novadā, Rucavas pagastā, Rucavā, “Tirgus laukums” 

inženierbūves - elektromobiļu uzlādes stacijas, izbūvei, tai skaitā Apbūves tiesīgajam 

piederoša elektrības pieslēguma izveidei, kā arī stacijas lietošanai elektromobiļu 

uzlādes vajadzībām visā Līguma darbības termiņā, visu diennakti bez pārtraukumiem 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. slēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības 

direkcija”, uz zemes vienības daļu (~35m
2
 – 40m

2
 vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) Rucavas novadā, Rucavas pagastā, 

Rucavā, “Tirgus laukums” kad.Nr.64840080454 inženierbūves - 

elektromobiļu uzlādes stacijas, izbūvei, tai skaitā Apbūves tiesīgajam 

piederoša elektrības pieslēguma izveidei, kā arī stacijas lietošanai 

elektromobiļu uzlādes vajadzībām visā Līguma darbības termiņā, visu 

diennakti bez pārtraukumiem; 

2. uzdot juristam izskatīt CSDD sagatavoto līguma projektu atbilstoši  2016.gada 

4.augustā noslēgtai vienošanās. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 
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2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo 

komitejas priekšsēdētāja L.Stendze, nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas 

speciāliste I.Feodosova) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Annas Liebus, personas kods 

021156-11901, dzīvo „Tīrumi” - 10, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegums 

12.05.2017.Nr.2.1.8/706), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004.gada 12.novembrī, pagarināts 

2017.gada 26.janvārī uz laika posmu līdz 2017.gada 20.jūnijam. Pēc Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 30.04.2017. pašvaldībai parāds par īri 

ir EUR 784.09 un komunāliem maksājumiem ir 23.10 EUR. Pēdējais maksājums 

veikts 12.05.2017. (15.00 EUR) un kopējais parāds uz 12.05.2017. ir 792.19 EUR. Ar 

īrnieku 2015.gada 7.maijā noslēgta vienošanās par īres parāda summas EUR 794.09 

nomaksu pa daļām līdz 2018.gada 31.oktobrim.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(17.05.2017.prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Tīrumi”- 10, Ķāķišķe,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Annu Liebus, personas kods 021156-

11901, uz laika posmu no 21.06.2017. līdz 20.12.2017.  

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. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte G.Zeme. 

 

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 Intas Liniņas, personas kods 

300467-11922, dzīvo „Miesnieki”- 6, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums 15.05.2017.Nr.2.1.8/715), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma, adresē “Miesnieki” – 6, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 2.jūnijā, pagarināts 

2016.gada 26.maijā uz laiku līdz 2017.gada 1.jūnijam. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.05.2017. pašvaldībai parāds par 

dzīvojamo telpu īri nav. 
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 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(17.05.2017.prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

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

iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē „Miesnieki”- 6, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Intu Liniņu, personas kods 300467-

11922, uz laika posmu no 2017.gada 2.jūnija līdz 2018.gada 1.jūnijam. 

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 izbeigšanu 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts Baibas Sīkles, personas kods 

150983-10826, dzīvo „Cīrulīši”-6, Ķāķišķe, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 

iesniegums (11.05.2017.Nr.2.1.8/698), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās 

telpas īres līguma  adresē “Cīrulīši”-2, Ķāķišķe, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

izbeigšanu, jo dzīvoklis nav nepieciešams. 

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 1.aprīlī uz laiku līdz 

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

informācijas uz 01.05.2017. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri ir 27.73 EUR 

(mēneša maksājums 3.97 EUR). Iesniegumā B.Sīkle norādījusi, ka parādu samaksās 

līdz 2017.gada 30.jūnijam. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(17.05.2017.prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis 

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

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres aprēķinu adresē 

“Cīrulīši”-2, Ķāķišķe, Rucavas pagasts, Rucavas novads ar Baibu Sīkli, 

personas kods 150983-10826, ar 2017.gada 31.maiju. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas 

speciālistei Ilzei Feodosovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

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

ielā 4. 
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2.4. Par nomas līguma pagarināšanu ar biedrību “Jumītis” 

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

jurists G.Šķubers) 

 

Izskata biedrības “Jumītis”, reģ.nr.40008034255 valdes priekšsēdētājas Valdas 

Stadgales, iesniegumu (21.11.2016.Nr.2.1.8/1872), kurā lūgts pagarināt uz 7 

(septiņiem) gadiem 01.07.2016. nedzīvojamās telpu nomas līgumu Nr.2.10.5-2016/3, 

kas noslēgts starp biedrību “Jumītis” un Rucavas novada domi, ar kuru biedrībai 

“Jumītis” iznomātas nedzīvojamās telpas 564,60 m
2
 platībā “Saieta nams”, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads. Līguma termiņš beidzas 31.12.2017. Telpu nomas maksa 

noteikta 0,08 EUR par 1m
2
, kas mēnesī sastāda EUR 45,17 (četrdesmit pieci euro un 

17 centi), kas noteikta pamatojoties uz 22.10.2015. Rucavas novada domes lēmumu 

(prot. Nr.19 p.5.3.). 

Savu lūgumu biedrība pamato ar to, ka telpu nomas līguma pagarināšana ir 

nepieciešama, jo biedrība vēlas piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem, 

izglītībai, kultūrai, sociālajai sfērai un remontdarbiem. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 6.
1
 panta pirmā daļa noteic, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos 

nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks 

par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks 

par 12 gadiem.  

Šā likuma 6.
1
 panta trešā daļa noteic, ka valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī 

atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets.  

Uz šā likuma pamata ir izdoti Ministru kabineta 08.05.2010 noteikumi Nr.515 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, turpmāk tekstā – 

Noteikumi Nr.515.  

Noteikumu Nr.515 9.punkts noteic, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības 

intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām 

izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam 

nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro 

nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā „Par valsts 

un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas 

līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus. 

Savukārt Noteikumu Nr.515. 4.4.apakšpunkts noteic izņēmumu, proti, 

2.nodaļas normas (to skaitā noteikumu 9.punktu) nepiemēro, ja nomas objektu iznomā 

biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai 

kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības 

veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības 

sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un 

sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, un starptautiskajām 

organizācijām.  

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 3.pants noteic, ka sabiedriskā labuma 

organizācijas ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos, satversmē vai nolikumā 

norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kā arī reliģiskās organizācijas un to 

iestādes, kuras veic sabiedriskā labuma darbību, ja šīm biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskajām organizācijām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ja tās 

izlieto savus ienākumus darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz 
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sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu, ievērojot šā likuma 11. un 12.pantā 

noteiktos ierobežojumus. 

Rucavas novada dome konstatē, ka biedrībai “Jumītis” nav piešķirts 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss un tas ir pārbaudāms Valsts ieņēmuma 

dienesta mājaslapā. 

Ievērojot iepriekš norādītās tiesību normas, secināms, ka: 

1) vispārējos gadījumos kopējais nomas līguma termiņš ar biedrību “Jumītis” 

nedrīkst pārsniegt 12 gadus; 

2) nomas līgums pagarināmas ievērojot sabiedrības intereses un lietderības 

apsvērumus; 

 3) savukārt nomas līguma 12 gadu termiņš pagarināšanas izņēmums 

pieļaujams, ja  nomas objekts tiek iznomāts biedrībām, kuru darbība sniedz nozīmīgu 

labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai un piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss. 

Noteikumu Nr.515 9.pants piešķir pašvaldībai tiesības līdz nomas līguma 

termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt 

nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

Kā izriet no Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 65.panta trešās 

daļas – ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka administratīvais akts izdodams, bet 

nav noteikts tā konkrētais saturs (satura izvēles administratīvais akts), iestāde izdod 

aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, pamatodamās uz 

lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. 

Lietderības apsvērumi nomas līguma pagarināšanai ir sekojoši: 

izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatējams, ka nedzīvojamās 

telpas iznomātas “Saieta mans” pašvaldības sociālās sfēras atbalstīšanai, kultūras, 

tūrisma funkciju nodrošināšanai. Nedzīvojamās telpas tiek izmantotas dažādiem 

pasākumiem, kas saistīti Rucavas novada kultūras dzīvi, piemēram, dzejas dienas, 

baznīcas pasākumi, laulību un bēru ceremonijas u.c. Minētās telpas izmanto arī citas 

biedrības, piemēram, “Tradīciju klubs”. Biedrības “Jumītis” veic minēto telpu 

uzturēšanu un labiekārtošanu. Rucavas novada pašvaldībai par minēto telpu 

izmantošanu nomas maksa nav jāmaksā. Ņemot vērā, ka biedrības “Jumītis” 

iznomātās telpas vēlas nomāt arī turpmāk un pašvaldībai šobrīd tās nav nepieciešamas 

normatīvajos aktos noteikto funkciju īstenošanai un pagarinot līgumu, Rucavas 

novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta papildus pieejas vieta kultūras un saviesīgiem 

pasākumiem. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(17.05.2017.prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 

daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 

apakšpunktu, 77.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2. un 3.pantu, Ministru kabineta 08.05.2010 noteikumu Nr.515 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu un 

personīgo iesniegumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, 

Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis 

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

1. pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību “Jumītis” uz laika 

posmu no 31.12.2017. līdz 01.07.2027. 

2. uzdot juristam sagatavot vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu 

atbilstoši šim lēmumam. 
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3.  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 deputāts A.Rolis. 

 

 

2.5. Par Rucavas novada domes pārstāvja apstiprināšanu biedrībā „Liepājas 

rajona partnerība” 

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

 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2015. gada 26.februāra lēmumu (2.11. 

prot.Nr.5) par Rucavas novada domes pārstāvi biedrībā „Liepājas rajona partnerība” 

iecelta Kristīne Grudule. Sakarā ar to, ka Kristīne Grudule vairs nav darba attiecībās 

ar Rucavas novada domi, nepieciešams izskatīt jautājumu par pārstāvi biedrībā 

„Liepājas rajona partnerībā”. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(17.05.2017.prot.Nr.10), 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

Iecelt par Rucavas novada domes pārstāvi biedrībā „Liepājas rajona partnerība” 

Attīstības nodaļas vadītāju Edgaru Bertramu. 

 

 

2.6. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2017.gada 21.aprīļa atzinumu Nr.1-18/3250 

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

jurists G.Šķubers) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod 

saistošos noteikumus, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus), Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts, kas cita starpā nosaka, ka 

minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu apstiprina pašvaldība ar 

saistošajiem noteikumiem. 

Rucavas novada dome 2016.gada 27.oktobrī apstiprinājusi saistošos 

noteikumus Nr.8/2016 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 

24.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Rucavas novadā”” (turpmāk- saistošo noteikumu grozījumi).  Minētie saistošie 

noteikumu grozījumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai tika 

nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

24.11.2016. saņemts Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (turpmāk 

VARAM) atzinums Nr.18-le/8762 par Rucavas novada pašvaldības 2016. gada 

27.oktobra saistošo noteikumu grozījumiem, kurā ir izteikti sekojoši iebildumi: 

precizēt saistošo noteikumu terminoloģiju un precizēt saistošo noteikumu 

5.12.4.apkšpunktu, kas attiecas uz atkritumu izvešanas biežumu. 
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Rucavas novada dome 2016.gada 8.decembrī precizējusi saistošos noteikumus 

Nr.8/2016 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 

novadā”” precizēšanu”. 

Minētie saistošo noteikumu grozījumu precizējumi atbilstoši likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai tika nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM. 

28.12.2016. saņemts atkārtots VARAM atzinums Nr.18-le/9710 par Rucavas 

novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošo noteikumu precizējumiem, kurā ir 

izteikti sekojoši iebildumi: 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”.  

Rucavas novada dome 2017.gada 23.martā precizējusi saistošos noteikumus 

Nr.8/2016 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 

novadā””.  Minētie saistošie noteikumu grozījumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 

45.panta otrajai daļai tika nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM. 

21.04.2017. saņemts pēc kārtas trešais VARAM atzinums Nr.18/3250 par 

Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 23.marta saistošo noteikumu precizējumiem, 

kurā ir izteikti sekojoši iebildumi:  

1.precizēt terminu “Atkritumu poligons”; 

2.pārskatīt saistošo noteikumu 5.12.2.1., 5.12.2.2., 5.12.2.3., 5.12.2.4. un 

5.12.2.5.apkšpunktus, kas attiecas uz atkritumu izvešanas biežumu Rucavas 

pašvaldībā;  

3. precizēt 9.1.1. un 9.1.2. apakšpunktus atbilstoši Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajai daļai. 

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ja saņemts Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo 

noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus 

atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 

pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā 

sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos 

noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

Rucavas novada dome informē, ka, izvērtējot saistošos noteikumus kopsakarā 

ar pēdējā VARAM  atzinumā minēto, attiecībā uz atzinuma 1. un 3.punktā norādīto, 

saistošos noteikumus Nr. 8/2016 ,,Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011. gada 

24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Rucavas novadā”” precizēs atbilstoši VARAM lūgtajam, papildus norādot, ka termins 

“Atkritumu poligons” jau ir precizēts ar 2017.gada 23.marta precizējumiem 

(4.punkts), bet nepiekrīt atzinumam daļā, kas attiecas uz atzinuma 2.punktā 

norādītajiem iebildumiem. Pamatojam to ar turpmāk minēto: 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

3.punktam, kas nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, (…), prasības atkritumu 

savākšanu, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam. 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešajai daļai sadzīves 

atkritumu apsaimniekotājs, kuru izvēlējusies pašvaldība, slēdz līgumu ar pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu rādītājiem.  

2016.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.546 „Par minimālajām 

prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties atkritumu 
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apsaimniekotāju, kā arī atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskajiem 

noteikumiem” 10.3 punkts nosaka, ka līgumā starp atkritumu apsaimniekotāju un 

atkritumu radītāju norāda nekustamajā īpašumā radīto atkritumu apsaimniekošanas 

(izvešanas) biežumu. 

Ņemot vērā minētās tiesību normas secināms, ka: 

1) pašvaldībai ir jānosaka minimālās prasības sadzīves atkritumu savākšanas 

biežumam; 

2) atkritumu apsaimniekotājs, kuru izvēlējusies pašvaldība, slēdz līgumu ar 

atkritumu rādītājiem; 

3) par atkritumu izvešanas biežumu atkritumu apsaimniekotājs un atkritumu 

radītājs vienojas savstarpēji noslēgtajā līgumā. 

Rucavas novada dome atbilstoši minētajam 2017.gada 23.martā ir precizējusi 

saistošos noteikumus Nr.8/2016 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 

24.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Rucavas novadā””, kuros ir noteiktas minimālās prasības sadzīves atkritumu 

savākšanas biežumam. 

Ņemot vērā, minēto norādām, ka sadzīves atkritumu apsaimniekotājs un 

atkritumu rādītāji savstarpēji var vienoties arī par biežākiem sadzīves atkritumu 

savākšanas termiņiem, nekā tas norādīts saistošajos noteikumos. Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka pašvaldībām 

pienākumu norādīt tikai minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, ko 

Rucavas novada dome arī ir izdarījusi. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.788 no 2016.gada 13.decembra “Noteikumi 

par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” nosaka atkritumu savākšanas un 

šķirošanas vietu veidus, kā arī atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu un bioloģisko 

atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanas un apsaimniekošanas prasības. Noteikumi 

nosaka, ka sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts ir speciāli aprīkota vieta, kur 

konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms 

to pārvadāšanas. 

Minētie noteikumi attiecināmi uz speciāli aprīkotām vietām, kur konteineros 

dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus, kuros nodrošina 

vismaz papīra un kartona, plastmasas, stikla un metāla atkritumu dalītu savākšanu. 

Tātad no minētā ir secināms, ka iet runa par vietām, kur sadzīves atkritumi tiek 

savākti, dalīti atsevišķi un šķiroti. Minētais izriet arī no minēto Ministru kabineta 

noteikumu tiesiskā regulējuma mērķa un būtības. 

Saskaņā ar saistošo noteikumu 4.7.punktu Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā obligāta ir konteineru sistēma, proti, pamatā tie ir individuālie konteineri, kas 

novietoti pie individuālām dzīvojamām mājām, līdz ar to uz tiem nekādi nevar 

attiecināt iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasības. Saskaņā ar noslēgto 

iepirkuma līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā dalītās savākšanas 

punkti ir tikai četri, kuros dalīti savāc stiklu un plastmasu, līdz ar nav nekāda 

objektīva pamatojuma attiecināt iepriekš minētos Ministru kabineta noteikumus uz 

visu Rucavas novada administratīvo teritoriju, kur pamatā ir individuālās dzīvojamās 

mājas un atkritumu radītājiem nav nekādas objektīvas nepieciešamības pie katras 

individuālās dzīvojamās mājas veidot sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu, 

ņemot vērā to, ka bioloģiski noārdāmos atkritumus individuālo māju īpašnieki var 

apglabāt uz savā īpašumā esošas zemes. Rucavas novada dome norāda, ka Rucavas 

administratīvajā teritorijā pagaidām nav ieviesta obligāta dalītā atkritumu vākšanas 

sistēma, sakarā ar ekonomisko situāciju novadā. Dalītā atkritumu vākšanas sistēma 
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pamatā ir izdevīga lielajām pilsētām, nevis novadam ar nepilniem diviem tūkstošiem 

iedzīvotāju.  

Līdz ar to secināms, ka pašvaldība ir izpildījusi likumā „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 1.punktā un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 

pirmajā un trešajā daļā iekļautos pienākumus saistībā ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(17.05.2017.prot.Nr.10), pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 45.panta pirmās daļas 4.daļu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. precizēt Rucavas novada domes 2017.gada 27.oktobrī apstiprinātos saistošos 

noteikumus Nr.8/2016 „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 

24.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā”” ar 21.04.2017. VARAM atzinumā  

Nr.18/3250 “Par  2017.gada 23.marta Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2016” 

1.punktā norādīto; 

2.  Rucavas novada domes 2017.gada 23.martā precizētos saistošos noteikumus 

Nr.8/2016 „“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 24.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 

novadā”” atstāt negrozītus, savukārt 21.04.2017. VARAM atzinuma  Nr.18/3250 

„Par  2017.gada 23.marta Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2016” 2.punktu noraidīt; 

3. uzdot Rucavas novada domes sekretārei 2017.gada 25.maija sēdē precizētos 

saistošos noteikumus Nr.8/2016 „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā”” publicēt informatīvajā izdevumā „Duvzares 

Vēstis” un mājas lapā internetā; 

4. uzdot Rucavas novada domes sekretārei triju darba dienu laikā pēc protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma norakstu un 2017.gada 25.maija sēdē precizētos 

saistošos noteikumus Nr.8/2016 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2011.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Rucavas novadā””  elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

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 4 lp. 
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2.7. Par nekustamā īpašuma “Papes novērošanas postenis” pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

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

 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(17.05.2017.prot.Nr.10) 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

Izteikt 2017.gada 23.februāra domes lēmuma (prot.Nr.4, 2.4.p.) lemjošās daļas 

2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Papildināt Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par valsts nekustamā īpašuma 

"Papes novērošanas postenis" Papē, Rucavas pag. Rucavas nov., nodošanu Rucavas 

novada pašvaldības īpašumā” 1.punktu ar funkciju atbilstoši likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu – sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu ar mērķi - 

pludmales glābšanas dienesta materiālās bāzes izvietošanai, noliktavas izveidei.” 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1. Biedrības “Cimdu ceļš” valdes locekles E.Apsītes vēstules izskatīšana par 

līdzfinansējumu grāmatas izdošanai 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J. Veits ) 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts biedrības “Cimdu ceļš” valdes 

locekles Elīnas Apsītes vēstule (02.05.2017.reģ.Nr.2.1.5/1/260), kurā lūgts atbalstīt 

Tautas daiļamata meistares Jettes Užānes dzīvei un daiļradei veltītas grāmatas 

izdošanu Latvijas simtgadi sagaidot. Jette Užāne ir tautā mīlēta cimdu adītāja, kas 

adīja cimdus kā mazus gobelēnus - mākslas darbus. Māksliniece pēc savas nāves ir 

atstājusi filozofiskas piezīmes un savas pārdomas, tās šobrīd ir sagatavotas 400 

lappušu grāmatā, kas plānota izdot 2017.gada maijā. 

Šobrīd ir sagatavots grāmatas tekstuālais materiāls, ir piesaistīta savas 

nozares atzīta profesionāle, grāmatas redaktore Ieva Janaite, grāmatas māksliniece 

Daiga Brinkmane, izdevējs izdevniecība "Laika Grāmata". Nepieciešamie līdzekļi 

vajadzīgi grāmatas iespieddarbam, tās fiziskai nonākšanai līdz lasītājam. Kopējā 

nepieciešamā summa 7263 EUR. 

Pateicībā par ziedojumu 300 euro apmērā saņem 5 grāmatas, par ziedojumu 

500 euro apmērā saņem 10 grāmatas, par ziedojumu 1000 euro apmērā saņem 20 

grāmatas, kā arī pašvaldībai tiek piedāvāta iespēja pēc pašas vēlēšanās tikt 

ierakstītai grāmatā kā ziedotājam, saņemt ielūgumu uz prezentācijas pasākumu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9) ieteikumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

Piešķirt dotāciju biedrībai “Cimdu ceļš” kā līdzfinansējumu Tautas daiļamata 

meistares Jettes Užānes dzīvei un daiļradei veltītas grāmatas izdošanai Latvijas 

simtgadi sagaidot 100 euro apmērā no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 
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3.2. Ā. Gaujieša iesnieguma par finansiālu atbalstu grāmatas 

“Kurzemes krasts” izdošanā izskatīšana 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J. Veits ) 

 

Izskata Ādolfa Gaujieša iesniegumu par finansiālu atbalstu grāmatas 

“Kurzemes krasts” izdošanā  (reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 

02.12.2016.,Nr.2.1.5/1/722 ) .Tiek piedāvāts noslēgt vienošanos ar SIA “Jumava” 

par grāmatas iepirkumu. Vienas grāmatas cena ar 12% PVN ir 7.00 euro. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9 ) ieteikumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

Slēgt vienošanos ar SIA “Jumava” par Ādolfa Gaujieša 45 grāmatu “Kurzemes 

krasts”  iepirkumu par kopējo summu 315.00 euro, līdzekļus novirzot no pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

 

 

3.3. Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienības” iesnieguma izskatīšana 

par finansējuma piešķiršanu 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J. Veits ) 

 

Izskata biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegumu 

(reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 13.04.2017.,Nr.2.1.5/1/237 ) ar lūgumu 

atbalstīt Jūsu novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājuma 70 

euro apmērā visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanas 

izdevumu segšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9 ) ieteikumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

Piešķirt dotāciju biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” EUR 70,00 Latvijas 

politiski represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai no 

pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

 

3.4. Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komitejas vēstules 

 “Par izdienas pensijām pašvaldību policiju amatpersonām” izskatīšana 

(ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J. Veits) 

 

Sociālo un darba lietu komisija 2017. gada 5. aprīļa sēdē skatīja jautājumu par 

izdienas pensijām pašvaldību policiju amatpersonām. Diskutējot par iespējamo 

likumprojektu “Pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensiju likums” komisija 

nolēma atbalstīt un turpināt diskusiju tikai tādā gadījumā, ja pašvaldības savstarpēji 

vienosies par minēto izdienas pensiju finansējuma avotu – pašvaldību budžeta 

līdzekļi. Pašvaldību budžeta līdzekļus kā vienīgo pašvaldības policijas amatpersonu 

izdienas pensiju finansējuma avotu sēdē uzsvēra Finanšu un Labklājības ministrijas 

pārstāvji. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9 ) ieteikumu  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

Neatbalstīt priekšlikumu par pašvaldību budžeta līdzekļu kā vienīgo pašvaldības 

policijas amatpersonu izdienas pensiju finansējuma avotu. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte I.Šusta. 

 

3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā 

( ziņo finanšu analītiķe I. Reine ) 

  

Izskata  sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

pamatbudžetā . 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumu.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9 ) ieteikumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Romārs Timbra, Liena Trumpika, Jānis Veits, 

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

  1.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 „Rucavas novada pašvaldības 2017. 

gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām”. 

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

gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. 

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

4.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu fonds”. 

5.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.18 “Tūrisma informācijas centrs”. 

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

7.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.23 “Pašvaldības aģentūra “Dunikas 

ambulance””.  

8.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.22 “Komunālā saimniecība Dunikā “. 

9.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.25 “Sporta pasākumi Rucavā “. 

10.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.34 “Līdzfinansējums vēstures 

grāmatas “Ieskats Rucavas vēsturē” ,”Dunikas pagasta vēsture” izdošanai””.  

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

12.Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.45 “Sociālais dienests”. 

13.Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

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

triju dienu laikā  elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

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

pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” uz 4 lp. 
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Sēdes telpā ienāk deputāte I.Šusta. 

 

 

3.6. Nolikums “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā 

Rucavas pamatskolas bērniem individuālajos un komandu sporta veidos” 

( ziņo Rucavas pamatskolas direktore L. Trumpika ) 

 

Izskata sagatavoto nolikuma “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par 

sasniegumiem sportā Rucavas pamatskolas bērniem individuālajos un komandu sporta 

veidos” projektu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9 ) ieteikumu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem 

sportā Rucavas pamatskolas bērniem individuālajos un komandu sporta 

veidos”. 

2. Nolikums stājas spēkā 2017. gada 25. maijā. 

 

Pielikumā: Nolikums “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā 

Rucavas pamatskolas bērniem individuālajos un komandu sporta veidos” uz 2 lp. 

 

 

3.7. Par projektu "Discovery of West Lithuanian and Kurzeme natural, 

historical and cultural heritage" (Arboretum) 

 

2016. gada 28. jūlijā Rucavas  novada dome atbalstīja Rucavas novada domes 

dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā ar nosaukumu “Dabas 

zināšanu tūre Rietumu Lietuvas un Kurzemes reģionu piekrastē” kopā ar projekta 

vadošo partneri no Lietuvas - Klaipēdas botānisko dārzu. 

Projekts tika noraidīts 06.02.2017 VARAM lēmums Nr. 5-41/974. 

Šobrīd ir izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārta Interreg V-A 

Latvia – Lithuania Programme 2014-2020. gadam pasākuma “To increase number of 

visitors to the Programme area through improving and developing cultural and natural 

heritage objects, services and products” ietvaros.  

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 

mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot 

tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un 

tūrismam. 

Šobrīd ir mainīts projekta nosaukums un papildinātas īstenojamās aktivitātes. 

Projektā plānotās aktivitātes: 1 - Individuālu maršrutu izveide ar 

meistarklasēm un darbnīcām – Rucavas arborētums (Muižas kalns, Rucavas centra un 

pamatskolas apstādījumi), Etnogrāfiskā māja “Zvanītāji”, Brīvdabas muzejs 

"Vītolnieki", DP “Pape”, u.c.; 2 – Nojumes izveide muižas kalnā;  3 – informatīvo 

plākšņu izvietošana pie stādījumiem. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 27. marta – 31. maijam 

Tiek izstrādāta un sagatavota dokumentācija projekta "Discovery of West 

Lithuanian and Kurzeme natural, historical and cultural heritage" iesniegšanai. 
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Kā jauni partneri 2.kārtā piedalās Skodas pašvaldība un Liepājas Universitāte, 

vadošais partneris paliek Klaipēdas botāniskais dārzs. 

- Projekta kopējās izmaksas ir 52345.00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši trīs 

simti četrdesmit pieci eiro un 00 centi). 

- ES fondu līdzfinansējums 85%, jeb 44493,25 EUR 

- Rucavas novada domei jāparedz līdzfinansējums 15%, jeb 7851,75 EUR 

- Pēc projekta apstiprināšanas, projektu plānots realizēt līdz 2019. gada 

decembrim. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(17.05.2017.prot.Nr.10), Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9 ) 

ieteikumu un pamatojoties uz 20.02.2017. Rucavas novada domes saistošajiem 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 9 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta "Discovery of West Lithuanian and Kurzeme natural, 

historical and cultural heritage" iesnieguma iesniegšanu izsludinātajā 2.kārtā 

un īstenošanu. 

2. Apstiprināt plānotās projekta "Discovery of West Lithuanian and Kurzeme 

natural, historical and cultural heritage" kopējās izmaksas EUR 52345.00 

(piecdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā. 

3. Nodrošināt projekta "Discovery of West Lithuanian and Kurzeme natural, 

historical and cultural heritage" īstenošanai nepieciešamo Rucavas novada 

domes līdzfinansējumu EUR 7851,75 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit 

viens eiro un 75 centi) apmērā.  

4. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

 

3.8. Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai 

( ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors G. Ratnieks ) 

 

2017. gada 23. martā Rucavas novada domes sēdē tik pieņemts lēmums  

(protokols Nr.5,3.4.)  par specializētā pasažieru autobusa un kravas furgona iegādi 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai un  ņemt kredītu no Valsts kases divu 

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

 Izsludinātajā iepirkumā ( ID Nr. RND/2017/05 “Specializētā autotransporta 

piegāde Rucavas novada pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām”) par uzvarētāju 

tika apstiprināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DARDEDZE” par līgumcenu 

25290 euro ( PVN – 5310.90 euro), kopējā summa 30600.90 euro.   

 2017. gada 25.maija domes sēdē L.Stendze lūdz fiksēt protokolā, ka ir par 

saimniecisku, atbildīgu un ilgtermiņa darbību. 

 Izsludinātajā iepirkumā ( ID Nr. RND/2017/06 “Komerciālā transporta 

piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām”) tika pieņemts lēmums par 

iepirkuma pārtraukšanu, jo nepieciešams precizēt iepirkuma nolikumā iekļauto 

informāciju par tehnisko specifikāciju. 
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Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9 ) ieteikumu  

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

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – 1 (Līga Stendze); ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1.Grozīt Rucavas novada domes 2017. gada 23. marta sēdes ( protokols Nr.5,3.4.) 

lēmumu “Par kredīta ņemšanu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai” un izteikt šādā redakcijā : 

  1.1. Iegādāties divus transportlīdzekļus pašvaldības funkciju nodrošināšanai : 

         1.1.1.specializētais autotransports Rucavas novada pašvaldības Sociālā dienesta 

vajadzībām; 

         1.1.2. komerciālais transports Komunālās daļas vajadzībām. 

  1.2. Ņemt kredītu no Valsts kases transportlīdzekļu iegādei pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai : 

         1.2.1. specializētā autotransporta Rucavas novada pašvaldības Sociālā dienesta 

vajadzībām iegādei līdz 30 601 euro apmērā ne ilgāk kā uz pieciem gadiem; 

         1.2.2. komerciālā transporta iegādei līdz 29 000 euro apmērā ne ilgāk kā uz 

pieciem gadiem. 

  1.3. Finanšu līdzekļus apgūt 2017. gada laikā. 

  1.4. Kredītu formēt bez atliktās pamatsummas maksājuma. 

  1.5. Kredīta atmaksa tiek garantēta ar Rucavas novada pašvaldības budžetu. 

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

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

ielā Nr.4. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

 

3.9. Par suvenīru tirdzniecības cenu Rucavas novada 

 tūrisma informācijas centrā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata jautājumu par pārdošanu cenu apstiprināšanu Rucavas novada 

pašvaldības iegādātajiem prezentācijas materiāliem (suvenīriem), kuri plānoti tirgot 

Tūrisma informācijas centrā. Pēc finanšu nodaļas vadītājas Evitas Freimanes - 

Vaiteles ieteikuma preču cenām tiek piemērots uzcenojums, pamatojoties uz papildus 

veicamo darbu. Tūrisma informācijas centrā plānots piedāvāt: bloknotus A5, 

bloknotus A6, sveces kārbiņā ar apdruku, pildspalvas ar novada nosaukuma apdruku.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.05.2017.,protokols Nr.9 ) ieteikumu  

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

Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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Apstiprināt prezentācijas materiālu (suvenīru) tirdzniecības cenu :  

 

NR. Preces 

nosaukums 

Preces 

iegādes 

cena, 

EUR 

Uzcenojuma 

% 

Uzceno- 

juma 

summa 

EUR 

PVN 

likme 

(21%), 

EUR 

Preces 

pārdošanas 

cena (ar 

PVN), EUR 

1. Bloknots A5  1.12 29.5 0.33 0.30 1.75 

2. Bloknots A6  0.65 27 0.18 0.17 1.00 

3. Sveces  kārbi-

ņā ar apdruku 

2.00 24 0.48 0.52 3.00 

4. Pildspalva ar 

novada 

nosaukumu ar 

apdruku 

0.50 32 0.16 0.14 0.80 

 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja J.Vidējā ziņojums 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājs J.Vidējais informē par darbiem pagasta 

pārvaldē: notiek kurināmā sagāde apkures sezonas nodrošināšanai, ceļu un apkārtnes 

uzturēšana kārtībā, veikta cirsmas retināšana Brūnu birzī, ventilācijas šahtu tīrīšana 

Sikšņos mājā "Birzes", novērsti bojājumi ūdens padeves sistēmā, uzsākts 

ugunsdzēsēju depo remonts u.c. 

 

 

Izpilddirektora G.Ratnieka ziņojums 

 

Izpilddirektors G.Ratnieks sniedz informāciju par komunālās daļas ikdienā 

veiktajiem darbiem, Ķāķišķes ģimeņu centrā veikto kosmētisko remontu, par 

veiktajām iepirkumu procedūrām, par tūrisma sezonas atklāšanu 27.maijā, tiek 

organizēti Dārza svētki, sakārtota pludmale u.c. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par Latvijas simtgades 

pasākumiem novadā, par Dārza svētkiem Rucavā 27.maijā, uzaicina deputātus uz 

iedzīvotāju sapulcēm: 

2017.gada 26.maijā pulksten 17 Rucavas kultūras namā, 

2017.gada 29.maijā pulksten 17 Dunikas tautas namā. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 16.30 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         31.05.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

31.05.2017. 
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  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 25.maijā        Nr.8 

1.19. Par apbūves tiesību piešķiršanu (CSDD) 

 

Rucavas novada domes Attīstības nodaļa saņēmusi no VAS „Ceļu satiksmes 

drošības direkcija” Elektromobilitātes vadības un koordinācijas daļas, izskatīšanai 

apbūves tiesību līguma projektu, kurā paredzēts nodot par samaksu, daļu (~35 m
2
 – 40 

m
2
 zemes. Pašreiz notiek projektēšanas darbi, kuru laikā tiks izdalīta precīza zemes 

vienības daļa un precizēti kvm.) no zemes vienības – Rucavas novadā, Rucavas 

pagastā, Rucavā, “Tirgus laukums” CSDD inženierbūves - elektromobiļu uzlādes 

stacijas, izbūvei, tai skaitā Apbūves tiesīgajam piederoša elektrības pieslēguma 

izveidei, kā arī stacijas lietošanai elektromobiļu uzlādes vajadzībām visā Līguma 

darbības termiņā, visu diennakti bez pārtraukumiem. 

- CSDD e-pasta vēstulē informē: Atbilstoši grozījumiem Civillikumā, lai 

attiecīgā būvvalde skaņotu būvprojektu un CSDD uz svešas zemes varētu 

izbūvēt elektromobiļu uzlādes staciju, ar nekustamā īpašuma īpašnieku ir 

slēdzams apbūves tiesības līgums. 

- Civillikuma grozījumi paredz, ka apbūves tiesība stājas spēkā pēc apbūves 

tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, līdz ar to līdzējiem pēc apbūves 

tiesības līguma noslēgšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām tas 

jāieraksta zemesgrāmatā (izmaksas sedz CSDD). 

- Apbūves tiesības līgums sagatavots ietverot visus noslēgtās vienošanās 

(Vienošanās ar Rucavas novada domi un CSDD noslēgta 2016.g.) par 

nomas līguma slēgšanu, nosacījumus. 

- Lūgts izskatīt sagatavoto līguma projektu par apbūves tiesības piešķiršanu 

un precizēt vai labot, ja nepieciešams. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz MK noteikumu Nr.735 

"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 3. apakšpunktu, paredzēt 

slēgt zemes nomas līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, uz zemes 

vienības daļu Rucavas novadā, Rucavas pagastā, Rucavā, “Tirgus laukums” 

inženierbūves - elektromobiļu uzlādes stacijas, izbūvei, tai skaitā Apbūves tiesīgajam 

piederoša elektrības pieslēguma izveidei, kā arī stacijas lietošanai elektromobiļu 

uzlādes vajadzībām visā Līguma darbības termiņā, visu diennakti bez pārtraukumiem 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Līga Stendze, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Liena 

Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

mailto:dome@rucava.lv
http://www.rucava.lv/
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1. slēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības 

direkcija”, uz zemes vienības daļu (~35m
2
 – 40m

2
 vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) Rucavas novadā, Rucavas pagastā, 

Rucavā, “Tirgus laukums” kad.Nr.64840080454 inženierbūves - 

elektromobiļu uzlādes stacijas, izbūvei, tai skaitā Apbūves tiesīgajam 

piederoša elektrības pieslēguma izveidei, kā arī stacijas lietošanai 

elektromobiļu uzlādes vajadzībām visā Līguma darbības termiņā, visu 

diennakti bez pārtraukumiem; 

2. uzdot juristam izskatīt CSDD sagatavoto līguma projektu atbilstoši  2016.gada 

4.augustā noslēgtai vienošanās. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā 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 31.maijā 
 


