
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 

2018. gada 28. jūnijā        Nr.11 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

domes priekšsēdētājs Jānis Veits, priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra 

Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Gundega Zeme 

Nepiedalās: Romārs Timbra  

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, finanšu 

analītiķe Ināra Reine, speciāliste mājokļu jautājumos Ilze Feodosova, jurists Gints 

Šķubers, teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, pasākumu organizatore Sandra Aigare, 

Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra 

Bļinova 

 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

Ar [..] apzīmētais nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, 

“Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” darba uzdevuma labojumiem 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma [..]  sadalīšanu 

1.4. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.5. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.15.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.17. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 

1.18. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 

1.19. Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte, jurists 

G. Šķubers) 

 

2.1. Par Rucavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju 

plāna aktualizēšanu 

2.2. Par Rucavas novada deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāva grozīšanu 

2.3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārjaunošanu ar SIA “Līcija” 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

3.1. Par Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plānu pieciem gadiem 

3.2.  Kultūras pasākumu vadītājas S.Aigares iesnieguma izskatīšana par papildus 

līdzekļu iedalīšanu 

3.3. Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšana 

3.4. Par nekustamā īpašuma “Tolki” atsavināšanu 

3.5. Par autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas nr.T2960LA un atsavināšanu 

3.6. Par transportlīdzekļa Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288, 

atsavināšanu 

3.7. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Narcises” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 
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3.8. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

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

3.9. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

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

3.10. Par grozījumiem noteikumos “Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas 

novada pašvaldībā” 

3.11. Par telpu nomas maksas noteikšanu KOPIENA CHEMIN NEUF vasaras 

nometnes “Kānas jauniešu vasaras nometne” 

3.12. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

3.13. Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2017. gada publiskā pārskata 

apstiprināšana 

3.14. Rucavas novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšana 

 

4. Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu apstiprināt 2018.gada 28.jūnija 

sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

1.20. Par nekustamā īpašuma [..]sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma Rucavas pagastā pagarināšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

2.6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

6. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

Apstiprināt 2018.gada 28.jūnija sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

1.20. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma Rucavas pagastā pagarināšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

2.6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

6. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

Izslēgt no darba kārtības izpilddirektora E.Bertrama ziņojumu. 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1.Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, 

“Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” darba uzdevuma labojumiem 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Bārdulis) 

 

Izskata SIA “Zeme un lietošana” Reģ. Nr. 52103030361 Juridiskā adrese: 

“Pūces”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, pilnvarnieka [..], iesniegumu 

(12.04.2018. reģ. Nr. 2.1.13/509) ar lūgumu precizēt Rucavas novada domes 2017. 

gada 24. augusta lēmumu (protokols Nr. 14, 5.1) “Par detālplānojuma nekustamajiem 

īpašumiem “Viesmīlis” (kad. Nr. 6484 007 0121), “Ezīši” (kad. Nr. 6484 007 0201), 

“Bīčas” (kad. Nr. 6484 011 7345), “Atpūtas” (kad. Nr. 6484 011 0132), “Rožsili” 

(kad. Nr. 6484 011 0189) un “Reimaņi” (kad. Nr. 6484 011 0083) izstrādes uzsākšanu 

un darba uzdevuma apstiprināšanu” apstiprināto Darba uzdevumu (turpmāk tekstā 

Darba uzdevums). Izslēgt no tā 1.8. punkta noteikumu par nepieciešamību 

“Detālplānojumā paredzētos servitūtus izdalīt atsevišķās zemes vienībās”. 

Lūgums tiek pamatots ar norādi, ka saskaņā ar LR Civillikuma 1130. panta 

noteikumiem “Servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība uz to 

ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam 

par labu”. Iesniedzējs vērš uzmanību uz to, ka Darba uzdevums nesatur precizēti 

kādus servitūta veidus izdalīt atsevišķās zemes vienībās. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 7. pantu visiem jaunveidojamiem zemes 

gabaliem, izņemot starpgabalus, nodrošina piekļuvi no pašvaldības ceļa vai ielas vai 

piekļuvi no valsts autoceļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu pievienošanu 

valsts autoceļiem. Ja tas nav iespējams, piekļuvi nodrošina pa servitūta ceļu vai pa 

projektētu servitūta ceļu pēc servitūta nodibināšanas. 

Saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 83.punktu 

jaunveidojamās ielas, autoceļus, dzelzceļu un laukumus izdala kā atsevišķas zemes 

vienības. Ielu teritoriju nosaka starp sarkanajām līnijām atbilstoši katras ielas 

kategorijai, bet autoceļu un dzelzceļa teritoriju – starp nodalījuma joslām. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka vietējā 

pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības 

programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos 

plānojumus. 

Ņemot vērā minētos normatīvos aktus pašvaldībai, ir pienākums gādāt par sakārtotu 

infrastruktūru un par tādu teritorijas plānošanu un attīstību, lai nodrošinātu personu 

tiesības pilnvērtīgi izmantot nekustamo īpašumu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz augstāk minēto: 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Darba uzdevumā detālplānojuma izstrādāšanai, izteikt 1.8. jaunā redakcijā: 

“ 1.8. Detālplānojumā paredzētos ceļus un ielas izdalīt kā atsevišķas zemes 

vienības.” 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Pielikumā: Darba uzdevums detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Viesmīlis”, 

“Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” izstrādāšanai uz 6 lp. 

 

 

1.2.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (11.06.2018.Nr.2.1.13/746), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no piecām zemes vienībām. Lūgts atļaut 

atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..], 

noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. atļaut [..] sadalīt nekustamo īpašumu [..] 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu nosaukumu 

[..]; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

0201. 

5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] 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: Nekustamā īpašuma [..] zemes robežu plāns. 

 

 

1.3.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (31.05.2018.Nr.2.1.13/696), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu “[..]. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

zemes vienību [..] piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. 

jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. atļaut [..] sadalīt nekustamo īpašumu [..] 

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu 

[..]; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 

0101. 

5. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] 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 vienības [..] izvietojuma shēma. 

 

 

1.4.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (18.06.2018.Nr.2.1.13/781), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu “[..]. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]. Atdalīt 

zemes vienību ar kad.apz. [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]. Visām zemes vienībām  

noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..] 

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu 

[..]; 

4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 

0101. 

5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
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6. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu 

[..]; 

7.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 

0101. 

8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] 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: Nekustamā īpašuma „Segliņi” zemes robežu plāns. 

 

 

1.5.Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (13.06.2018.Nr.2.1.13/752), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..], atdalot apmēram 3,0 ha lielu zemes gabalu. Piešķirt jaunu 

nosaukumu [..], noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.  

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības 

administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam 

izstrādājams teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas 

pasākumu projekts—zemes ierīcības projekts.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. atļaut [..], sadalīt nekustamā īpašuma [..], zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras 

kopējā platība ir 5,3 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz. [..] zemes gabalu 3,0 ha platībā (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas; 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu [..]; 

4. zemes gabalam [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;  

5. paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu [..] platību 2,3 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; 
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6. apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevumu nekustamam 

īpašumam [..]; 

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

ierīcības likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

1. Nekustamā īpašuma [..] zemes robežu plāns.  

2. Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamam īpašumam 

[..]. 

 

 

1.6.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (21.05.2018.Nr.2.1.13/630), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu [..] 

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

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

ielā 4. 

 

1.7.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (21.05.2018.Nr.2.1.13/632), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabaliem [..] 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu [..] 

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

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

ielā 4. 
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1.8.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.05.2018.Nr.2.1.13/666), kurā sakarā ar [..] lūgts 

pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu [..] 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (11.06.2018.Nr.2.1.13/740), kurā sakarā ar [..], lūgts 

pārtraukt zemes nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 

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 2018.gada 1.jūlija līdz 

2028.gada 30.jūnijam. 

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

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

4. 

 

 

1.10.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (08.06.2018.Nr.2.1.13/735), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabaliem [..]. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumus ar [..] uz zemes gabalu [..] 

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

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

ielā 4. 

 

1.11.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (21.05.2018.Nr.2.1.13/631), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..]  uz zemes gabalu [..] 

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 2018.gada 1.jūlija līdz 

2028.gada 30.jūnijam. 

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

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

4. 

 

1.12.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (01.06.2018.Nr.2.1.13/699), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabaliem [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..] 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 
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3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.jūlija līdz 

2028.gada 30.jūnijam. 

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

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

4. 

 

1.13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (04.06.2018.Nr.2.1.13/716), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabala [..] daļu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu  [..] 

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 2018.gada 1.jūlija līdz 

2028.gada 30.jūnijam. 

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

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

ielā 4. 

 

1.14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (21.05.2018.Nr.2.1.13/633), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabaliem [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..]. 

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 2018.gada 1.jūlija līdz 

2028.gada 30.jūnijam. 

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

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

4. 
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1.15.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (21.05.2018.Nr.2.1.13/635), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu [..], uz zemes gabalu [..]. 

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 2018.gada 1.jūlija līdz 

2028.gada 30.jūnijam. 

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

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

4. 

 

1.16.Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (21.05.2018.Nr.2.1.13/634), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes [..]. 

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 2018.gada 1.jūlija līdz 

2028.gada 30.jūnijam. 

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

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

4. 

 

1.17.Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

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

40103606098, Liepājas biroja, iesniegumu (13.06.2018.Nr.2.1.8/3/490), kurā lūgts 
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saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], zemes vienības [..], 

sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar 

[..], atdalīt zemes gabalu 3,0ha platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam [..] zemes platība būs 4,0 

ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam [..] 

kas izveidojas pēc sadales, [..], zemes platība būs 3,0 ha (vai vairāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2018.gada 26.aprīlī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.8;1.14.)  „Par nekustamā īpašuma 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 20.06.2018.(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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienībai ar [..] 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. 

 

1.18.Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 īpašumam "Lejas Roļi" 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmernieks", Liepājas 

biroja, iesniegumu (11.06.2018.Nr.2.1.8/3/480), kurā lūgts saskaņot zemes ierīcības 

projektu nekustamā īpašuma [..], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] 

sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar 

kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir [..], atdalīt zemes gabalu [..]platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam [..] zemes platība būs [..] 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam [..], kas 

izveidojas pēc sadales, [..], zemes platība būs [..] (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas). 

2018.gada 26.aprīlī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.8;1.15.)  „Par nekustamā īpašuma 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 20.06.2018.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 
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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 – 8 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienībai ar kad.apz. 

[..], 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. 

 

 

1.19.Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata zemnieku, zemnieku saimniecību ZS “Andrupēni, ZS “Šēperi”, ZS 

“Prīlapi”, piemājas saimniecības īpašnieka [..], ZS “Laipnieki”, piemājas saimniecības 

īpašnieka [..], piemājas saimniecības īpašnieks [..] iesniegumu 

(20.06.2018.Nr.2.1.13/796, kurā minēts sekojošais “Šā gada aprīlī, maijā un jūnijā 

Rucavas novada teritorijā nokrišņu daudzums bijis nepietiekošs lauksaimniecības 

kultūraugu normālai veģetācijai, kā arī attīstības un augšanas nodrošināšanai. Tā 

rezultātā šobrīd lauksaimniecības zemes daudzviet ir izkaltušas un augi novārguši vai 

pilnībā iznīkuši. 

Zemnieki aicina novadā izsludināt ārkārtas situāciju, jo sausums apdraud ne 

tikai šā rudens ražu, bet arī daudzu saimniecību turpmāko likteni - ir nopietnas 

grūtības zemnieku saimniecību kredītsaistību izpildē. Situācija ir ārkārtēja visās 

lauksaimniecības nozarēs.  

Zemnieki arī norāda, ka šogad atjaunotie zālāji izdeguši un dod mazāku ražu, šajā 

laikā lopkopības produkcijas apjoms ir samazinājies un turpina kristies, zālāju atāls 

neaug, tātad radušos zaudējumus nav iespējams atgūt.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2018.(protokols Nr.6) lēmumu un pamatojoties uz likuma “Par 

ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 5.panta pirmo daļu un 6.panta pirmās daļas 

3.punktu , kurā teikts, ka pašvaldības dome var lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju un 

iepriekš minētā Likuma 5. panta pirmās daļas nosacījumiem par to, ka ārkārtējo 

situāciju izsludina Latvijas Republikas Ministru kabinets uz noteiktu laiku, bet ne 

ilgāk par trim mēnešiem 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju 

Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2. Nosūtīt vēstuli Ministru kabinetam, Zemkopības ministrijai, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

1.20. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 
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 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] pilnvarotās personas [..] iesniegumu (27.06.2018.Nr.2.1.13/823), 

kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..], kas ir kopīpašums [..] pamatojoties 

uz tiesas spriedumu. Īpašums [..] sastāv no septiņām zemes vienībām.  

[..] 

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, Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 

21.maija sprieduma civillietā Nr.C20 2056 17/12 un iesniegumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..]; 

2.  atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] piešķirt jaunu 

nosaukumu [..]; 

4. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] noteikt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM 

kods 0101. 

5. atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..] (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

6. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] piešķirt jaunu 

nosaukumu [..]. 

7. atdalītām zemes vienībām ar kadastra [..] noteikt zemes lietošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 

0101. 

8. Paliekošajām zemes vienībām ar nosaukumu [..] kadastra apzīmējumiem [..] 

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: nekustamā īpašuma [..] zemes robežu plāns. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte, jurists 

G. Šķubers) 

 

2.1. Par Rucavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju 

plāna aktualizēšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam (turpmāk tekstā – 

programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas prioritātes, 

rīcību virzieni un pasākumu kopumi Rucavas novada attīstībai tuvākajam septiņu 

gadu periodam, atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam 

stratēģiskajiem mērķiem. Šie pašvaldības plānošanas dokumenti ir pamats Rucavas 
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novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Programma tika 

apstiprināta ar 2012. gada 28. septembra Rucavas domes lēmumu (prot.Nr.17; 1.).  

Nepieciešamību aktualizēt programmas investīciju plānu (turpmāk tekstā- 

plāns) nosaka Rucavas novada Attīstības programma 2012.–2018.gadam un Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 73. punkts, kas nosaka, ka Attīstības programmas rīcības 

un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu 

kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu 

un ievieto pašvaldības mājaslapā.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.06.2018. prot.Nr.6) un ņemot vērā augstāk minēto,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Aktualizēt “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.-2018. 

gadam” Investīciju plānu līdz 2019. gadam (ieskaitot), iekļaujot sekojošas 

izmaiņas: 

1.1. izņemt no plāna 5.1. punkta “Projektu pēctecība” realizētos projektus; 

1.2. pārsaukt 5.1. punktu par “Realizētie projekti”; 

1.3. plāna 5.1. punktā “Realizētie projekti” iekļaut 2017. gadā realizētos 

projektus; 

1.4. pārsaukt 5.2. punktu “Plānotie projekti” par “Īstenošanas stadijā esošie 

projekti”; 

1.5. aktualizēt plāna 5.2. punktu “Īstenošanas stadijā esošie projekti” pievienojot 

īstenošanas stadijā esošos projektus; 

1.6. izveidot 5.3. punktu “Plānotie projekti par kuru īstenošanas iespējām tiks 

lemts atkarībā no pieejamā finansējuma” pievienojot plānotos projektus. 

1.7. Uzdot Attīstības nodaļai izstrādāt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada 

darba plānu līdz 2018.gada 12.novembrim. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Attīstības nodaļai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 

Pielikumā:  “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.-2018. gadam” 

Investīciju plāna līdz 2019. gadam (ieskaitot) aktualizētā redakcija uz 14 lp. 

 

 

2.2. Par Rucavas novada deinstitucionalizācijas  

vadības grupas sastāva grozīšanu 

(Ziņo attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

Ar Rucavas novada domes 2015.gada 27.augusta lēmumu (prot.Nr.17; 4.1.) 

“Par pašvaldības iesaistīšanos deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanas 

pasākumos” tika izveidota Rucavas  novada deinstitucionalizācijas vadības grupa. 

Ņemot vērā, ka deinstitucionalizācijas pasākumi turpinās, un sakarā ar 

izmaiņām Rucavas novada domes deputātu un darbinieku sastāvā, nepieciešams veikt 

izmaiņas minētās vadības grupas sastāvā. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.06.2018. prot.Nr.6), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus 
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pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās, 61.panta 1.daļu, 

kas nosaka, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai un pašvaldības 

administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

Veikt grozījumus Rucavas novada domes 2015.gada 27.augusta lēmumā 

(prot.nr.17.;4.1.) “Par pašvaldības iesaistīšanos deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošanas pasākumos”, izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt Rucavas novada deinstitucionalizācijas vadības grupu sekojošā 

sastāvā: 

2.1.Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte; 

2.2.Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska; 

2.3.audžuģimenes pārstāve Inga Alksne; 

2.4.medicīnas jautājumu pārstāve Gundega Zeme; 

2.5.vecāku pārstāve Sandra Aigare; 

2.6.Sociālā dienesta aprūpētāja Vija Knube; 

2.7.deputāts Andis Rolis.” 

 

 

2.3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārjaunošanu ar SIA “Līcija” 

(Ziņo jurists G. Šķubers) 

 

Izskata SIA “Līcija”, reģ.nr.42103082094 valdes locekles Intas Meras 

iesniegumu (22.05.2018.Nr.2.1.13/644), turpmāk tekstā Iesniegums, kurā lūgts 

noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par pašvaldības nekustāmā īpašuma 

“Zvaniņš” nomu aptiekas vajadzībām. 

Izvērtējot Iesniegumu, Rucavas novada dome konstatē, ka: 

2010.gada 1.jūnijā starp I/K “Aptieka Rucavā”, reģ. nr.4202203106 un 

Rucavas novada domi tika noslēgts nedzīvojamās telpas nomas līgums Nr.2010/89 

par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zvaniņš” telpu nomu aptiekas vajadzībām. 

Līguma termiņš noteikts no 02.06.2010. – 01.06.2015. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2015.gada 28.maija lēmumu (prot. Nr.12) 

nolemts pagarināt 2010.gada 1.jūnija telpu nomas līguma termiņu ar I/K “Aptieka 

Rucavā” līdz 01.06.2020. 

2015.gada 2.jūnijā starp I/K “Aptieka Rucavā” un Rucavas novada domi 

atkārtoti noslēgts jauns nedzīvojamās telpas nomas līgums par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Zvaniņš” telpu nomu aptiekas vajadzībām no kā secināms, ka 2010.gada 

1.jūnija līgums nevis pagarināts, bet noslēgts jauns nedzīvojamās telpas nomas līgums 

uz jauniem nosacījumiem un samazināta nomas maksa. Spēkā esošajā nomas līgumā 

nomas maksa noteikta 0,27 m2 mēnesī. 

Līguma termiņš noteikts no 02.06.2015. – 01.06.2020. 

Iesniegumā norādīts, ka I/K “Aptieka Rucavā” ir likvidēts un SIA “Līcija” ir 

pārņēmusi I/K “Aptieka Rucavā” saistības un to varētu uzskatīt par uzņēma pāreju 

Komerclikuma 20.panta izpratnē, proti, likvidējot I/K “Aptieka Rucavā” saimniecisko 

darbību un nodibinot SIA “Līcija”, kura pārņemto uzņēmumu izmanto līdzšinējā 

veidā un profilā bez būtiskām izmaiņām. 

Saskaņā ar Lursoft datu bāzi konstatējams, ka ar 2018.gada 07.maiju I/K 

“Aptieka Rucavā” ir likvidēts. 
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Iesniegumā norādīts, ka telpu nomas līguma noslēgšana ir nepieciešama, lai 

SIA “Līcija” varētu turpināt aptiekas darbību, proti, no I/K “Aptieka Rucavā” 

pārņemtās saistības. 

Saskaņā ar 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 20.02.2018. noteikumi Nr.97 

„Publiskas personas iznomāšanas noteikumi”, turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.97.  

Noteikumu Nr.97 12.punkts noteic, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu 

iznomāšanai pieņem iznomātājs.  

Noteikumu Nr.97 16.punkts noteic, ka iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli 

un ievērojot šo noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas līgumu, 

nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus un ievērojot 

šādus nosacījumus: 

16.1. pārjaunojuma gadījumā līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma 

noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru pārskata ne retāk kā Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā šajos 

noteikumos noteiktajos gadījumos; 

Civillikuma 1868.pants nosaka, ka pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī 

jaunajā prasījumā abas puses, t.i. tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas 

atceltā, pārgrozot tikai prasījuma tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus, vai arī tā, 

ka pārgrozījums attiecas uz lietā piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai 

agrākā parādnieka vietā iestājas jauns. 

Ievērojot iepriekš norādītās tiesību normas, secināms, ka: 

1) vispārējos gadījumos publiskai personai kopējais nomas līguma termiņš ar 

vienu nomnieku nedrīkst pārsniegt 12 gadus; 

2) noslēgtais nomas līgums ar I/K “Aptieka Rucavā” ir nevis pagarināms, bet 

pārjaunojams, proti, 2015.gada 2.jūnija nomas līgumā nomnieka I/K “Aptieka 

Rucavā” vietā stājas jauns nomnieks SIA “Līcija”. 

3) nomas līgums pārjaunojams, maksimālo nomas līguma termiņu (12 gadi) 

skaitot no sākotnējā nomas līguma noslēgšanas dienas, proti, no 01.06.2010.; 

 4) nomas maksa būs jāpārskata 01.06.2020. beidzoties nomas līguma 

termiņam ar SIA “Līcija”, proti, pagarinot nomas līgumu vēl uz 2 gadiem līdz 

2022.gadam, kas ir maksimālais likumā atļautais nomas līguma termiņš iepriekš 

minētajam nomniekam, bet jauna nomas līguma noslēgšanas gadījumā ir rīkojama 

izsole un nosakāma nosacītā nomas maksa. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu 

(20.06.2018. prot.Nr.6), 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 20.02.2018.  noteikumu Nr.97 

„Publiskas personas iznomāšanas noteikumi” 9.punktu, Civillikuma 1868.pantu un 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Pārjaunot nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Līcija”, 

reģ.nr.42103082094 uz laika periodu līdz 01.06.2020. (neieskaitot). 

2. Uzdot juristam G.Šķuberam sagatavot pārjaunojuma līgumu; 

3. publicēt 10 darba dienu laikā Rucavas novada domes mājas lapā informāciju 

par pārjaunoto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar SIA “Līcija”, 

reģ.nr.42103082094. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

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

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

ielā 4. 

 

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma Rucavas pagastā pagarināšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

04.06.2018.Nr.2.1.13/709), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē [..], pagarināšanu.  

[..] 

 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 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..]. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi speciālistei mājokļu jautājumos 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. 

 

 

2.5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(16.05.2018.Nr.2.1.13/617), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē [..], pagarināšanu.  

[..] 

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

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..] 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei 

Feodosovai. 
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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. 

 

 

2.6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(22.05.2018.Nr.2.1.13/646), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē [..], pagarināšanu.  

[..] 

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

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..] 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi speciālistei mājokļu jautājumos Ilzei 

Feodosovai. 

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

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

ielā 4. 

 

 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

No sēdes telpas iziet A.Rolis. 

 

3.1. Par Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plānu pieciem gadiem 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

 Izskata Sandras Aigares sagatavoto Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas 

nodrošināšanas plānu pieciem gadiem. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (20.06.2018.), 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas (20.06.2018.) un Finanšu pastāvīgās 

komitejas (25.06.2018.) atzinumus, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

Apstiprināt Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plānu pieciem gadiem. 

 

Pielikumā: Rucavas kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plāns pieciem gadiem uz 

12 lp. 
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3.2. Kultūras pasākumu vadītājas S.Aigares iesnieguma izskatīšana  

par papildus līdzekļu iedalīšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata kultūras pasākumu vadītājas S.Aigares iesniegumu ( reģistrēts Rucavas 

novada domes kancelejā  18.06.2018.Nr.2.1.13/779) . Sakarā ar to, ka “Pieteikuma 

Rucavas kultūrtelpa” pielikumam ir nepieciešamas sagatavot 3 failus - ar Rucavas 

folkloras materiālu pārskatu, ar Rucavas valodas paraugiem un ar Rucavas 

tradicionālās dziedāšanas paraugiem, lūdzu rast iespēju samaksāt trim personām, 

kopējā summa 276 euro. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) 

atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 2 

(Andis Bārdulis, Gundega Zeme), NOLEMJ:  

Piešķirt papildus līdzekļus tradicionālai kultūrai 276 euro apmērā no pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pielikumu sagatavošanai pieteikumam 

“Rucavas kultūrtelpa”. 

 

 

 

3.3. Biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesnieguma 

izskatīšana 

( ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

Izskata biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegumu ( 

reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 21.05.2018.,Nr.2.1.8/1/44 ar lūgumu 

pašvaldību atbalstīt jūsu novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības 

maksājumam 70 euro apmērā visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma 

organizēšanas izdevumu segšanai. Minētais salidojums notiks šā gada 25. augustā 

Brīvdabas estrādē, Ikšķilē. Izsakām pateicību par līdzšinējo atbalstu un lūdzam arī 

turpmāk atsaukties mūsu lūgumam, tā radot mums iespēju organizēt represētajiem 

cilvēkiem tik ļoti nozīmīgo pasākumu. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) 

atzinumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga 

Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

2 (Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže), NOLEMJ:  

Piešķirt dotāciju biedrībai “Latvijas politiski represēto apvienība” 70 euro apmērā 

visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai 

no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

Sēdes telpā ienāk A.Rolis. 

 

3.4. Par nekustamā īpašuma [..] atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.07.2017.Nr.2.1.8/1028), kurā lūgts atļaut izpirkt 

nekustamo īpašumu [..].  Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]atrodas ēka. 
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Pamatojoties uz Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 03.07.2017. lēmumu 

īpašuma tiesības uz būvi [..] noslēgts zemes nomas līgums. 

28.09.2017. (prot.Nr.15. lēmums 1.16.) dome pieņēma lēmumu ierakstīt 

Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu [..]. Veikt īpašuma [..] novērtējumu, un pēc 

novērtējuma saņemšanas lemt par īpašuma atsavināšanu.  

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts  

07.02.2018. Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā [..].  

2018. gada 21. maijā sertificēts vērtētājs SIA “Latio” Reģ.Nr.41703000843, ir 

veicis nekustamā īpašuma novērtējumu atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma nosacījumiem un atbilstoši Standartizācijas likumā 

apstiprinātiem vērtēšanas standartiem. Aprēķināts, ka vērtība īpašumam ir noteicama 

[..]. 

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

panta 4.daļas 3.punktu; 16.08.1995.gada likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu un ņemot vērā 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.06.2018.( protokols.Nr.6) un Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols 

Nr.10 ) atzinumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu [..] 

2. Uzdot juristam sagatavot un noslēgt pirkšanas līgumu. 

3. Uzdot  nekustamā īpašuma speciālistei sagatavot nostiprinājuma lūgumu. 

4. Uzdot finanšu nodaļai īpašumu izslēgt no bilances. 

 

 

3.5. Par autogreidera DZ-99, valsts reģistrācijas nr.T2960LA un atsavināšanu 

(Ziņo izpilddirektors Edgars Bertrams) 

 

Izvērtējot Rucavas novada domei piederošās kustamās mantas – autogreidera 

DZ-99, valsts reģistrācijas Nr.T2960LA nolietojumu un augstās nepieciešamā 

remonta izmaksas un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. 

panta pirmās daļas 1.punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 8. panta ceturto, piekto daļu, 

10. pantu, 34. pantu,  

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) 

atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Atsavināt Rucavas novada domei piederošu kustamo mantu – 

transportlīdzekli – DZ-99, valsts reģistrācijas numurs T2960LA (turpmāk 

– Kustamā manta), pirmā reģistrācija 1975. gadā.  

2. Atsavināt Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles 

komisija) šādā sastāvā:  

3.1.Komisijas priekšsēdētājs – Rucavas novada domes izpilddirektors 

Edgars Bertrams 

3.2.Komisijas locekļi:  

3.2.1. Komunālās daļas vadītājs Edgars Riežnieks 
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3.2.2. Finanšu nodaļas finanšu analītiķe Ināra Reine 

3.2.3. Rucavas novada domes jurists Gints Šķubers 

4. Apstiprināt šādu Kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši zvērināta 

tehniskā eksperta Aivara Saračinskis novērtējumam – 2000,00 EUR (divi 

tūkstoši euro, 00 centi), 2018. gada 18. maija novērtējuma akts. 

5. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.  

6. Izsoles komisijai mēneša laikā pēc Izsoles komisijas izveidošanas 

organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.  

7. Pašvaldības izpilddirektoram izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu 

laikā pēc izsoles.  

8. Izsoles komisijai pēc piedāvātās augstākās summa samaksas par nosolīto 

Kustamo mantu iesniegt tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: Kustamās mantas izsoles noteikumi uz 10 lp. 

 

 

3.6. Par transportlīdzekļa Nissan X Trail,  

valsts reģistrācijas Nr. JB 6288, atsavināšanu 

(Ziņo izpilddirektors Edgars Bertrams) 

 

Izvērtējot Rucavas novada domei piederošās kustamās mantas – 

transportlīdzekļa Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 nolietojumu un 

augstās nepieciešamā remonta izmaksas un saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļa 1.punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 8. panta 

ceturto, piekto daļu, 10. pantu, 34. pantu,   

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) 

atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Atsavināt Rucavas novada domei piederošu kustamo mantu – 

transportlīdzekli Nissan X Trail, valsts reģistrācijas Nr. JB 6288 (turpmāk – 

Kustamā manta), pirmā reģistrācija 2003. gadā.  

2. Atsavināt Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

3. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles 

komisija) šādā sastāvā:  

3.1.Komisijas priekšsēdētājs – Rucavas novada domes izpilddirektors 

Edgars Bertrams 

3.2.Komisijas locekļi:  

3.2.1. Komunālās daļas vadītājs Edgars Riežnieks 

3.2.2. Finanšu nodaļas finanšu analītiķe Ināra Reine 

3.2.3. Rucavas novada domes jurists Gints Šķubers 

4. Apstiprināt šādu Kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši zvērināta 

tehniskā eksperta Aivara Saračinskis novērtējumam – 1300,00 EUR (viens 

tūkstotis trīs simti euro, 00 centi), 2018. gada 18 .maija novērtējuma akts. 

5. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.  

6. Izsoles komisijai mēneša laikā pēc Izsoles komisijas izveidošanas organizēt 

un rīkot Kustamās mantas izsoli.  



24 
 

Rucavas novada domes 2018.gada 28.jūnija sēde 

7. Pašvaldības izpilddirektoram izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu 

laikā pēc izsoles.  

8. Izsoles komisijai pēc piedāvātās augstākās summa samaksas par nosolīto 

Kustamo mantu iesniegt tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: Kustamās mantas izsoles noteikumi uz 10 lp. 

 

 

3.7. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Narcises” Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

(ziņo jurists Gints Šķubers) 

 

22.02.2018. (prot.Nr.4., p.1.20.) dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas 

novada domei piekritīgo zemes gabalu „Narcises”. Informācija bija publiskota 

„Duvzares Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

 Ar 26.04.2018. protokols Nr.8, 1.17.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas 

tiesību izsoli nekustamam īpašumam “Narcises” kad.Nr.64840090019, platība 3,38 

ha, Rucavas pagastā. 

Uz zemes gabalu “Narcises” nomu pieteicās četras personas.  

Izsoles rezultāts – dalībnieks [..] apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 

10 gadiem par nosolīto summu EUR 233,21  (divi simti trīsdesmit trīs eiro un 21 

centi) par 1 ha zemi gadā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto 31.05.2018. mutiska izsole ir atzīstama par 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 34.panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007. 

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

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) 

atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Atzīt 31.05.2018. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala 

“Narcises” kad.Nr.64840090019, Rucavas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,38  ha platībā izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātus.   

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – [..], ar nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu 

– zemes gabala “Narcises” kad.Nr.64840090019, Rucavas pagasta, Rucavas 

novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 3,38ha platībā, par nosolīto nomas 

maksu EUR 233,21 (divi simti trīsdesmit trīs eiro un 21 centi) par 1 ha zemi 

gadā. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Narcises” 

kad.Nr.64840090019, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 3,38 ha platībā” izsoles protokola kopija uz 3 lp. 

 

 

 

 

 

3.8. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Palsas” Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā 

(ziņo jurists Gints Šķubers) 

 

22.02.2018. (prot.Nr.4., p.1.20.) dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas 

novada domei piekritīgo zemes gabalu „Palsas”. Informācija bija publiskota 

„Duvzares Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

 Ar 26.04.2018. protokols Nr.8, 1.19.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas 

tiesību izsoli nekustamam īpašumam “Palsas” kad.Nr.64840080702, platība 0,6872 

ha, Rucavas pagastā. 

Zemes gabala “Palsas”  nomai pieteicās divas personas.  

Izsoles rezultāts – dalībnieks [..], apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 

10 gadiem par nosolīto summu EUR 356,09  (trīs simti piecdesmit seši eiro un 09 

centi) par 1 ha zemi gadā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto 31.05.2018. mutiska izsole ir atzīstama par 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 34.panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007. 

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

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) 

atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Atzīt 31.05.2018. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala 

“Palsas”, kadastra Nr.64840080702, Rucavas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,6872 ha platībā izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātus.  

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – [..], ar nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu 

– zemes gabala “Palsas”, kadastra Nr.64840080702 , Rucavas pagasta, 

Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,6872 ha platībā, par 

nosolīto nomas maksu EUR 356,09  (trīs simti piecdesmit seši eiro un 09 

centi) par 1 ha zemi gadā. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..]. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Palsas”, kadastra 

Nr.64840080702, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,6872 ha platībā” izsoles protokola kopija uz 4 lp. 

 

 

 

 

 

3.9. Par 31.05.2018. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu 

apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Stariņi” Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

(ziņo jurists Gints Šķubers) 

 

22.02.2018. (prot.Nr.4., p.1.20.) dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas 

novada domei piekritīgo zemes gabalu „Stariņi”. Informācija bija publiskota 

„Duvzares Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  

 Ar 26.04.2018. protokols Nr.8, 1.18.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas 

tiesību izsoli nekustamam īpašumam “Stariņi” kad.Nr.64840040206, platība 0,77 ha, 

Rucavas pagastā. 

Uz zemes gabalu “Stariņi” nomu pieteicās trīs personas.  

Izsoles rezultāts – dalībnieks [..], apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 

10 gadiem par nosolīto summu EUR 40,23  (četrdesmit eiro un 23 centi) par 1 ha 

zemi gadā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto 31.05.2018. mutiska izsole ir atzīstama par 

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

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 34.panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 30.10.2007. 

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

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) 

atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Atzīt 31.05.2018. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala 

“Stariņi” kad.Nr.64840040206, Rucavas pagasta, Rucavas novadā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,77 ha platībā izsoli par notikušu un 

apstiprināt tās rezultātus.  

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – [..], ar nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu 

– zemes gabala “Stariņi” kad.Nr.64840040206, Rucavas pagasta, Rucavas 

novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,77 ha platībā, par nosolīto nomas 

maksu EUR 40,23  (četrdesmit eiro un 23 centi) par 1 ha zemi gadā.  

3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..]. 

4. 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 “Stariņi” 

kad.Nr.64840040206, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 0,77 ha platībā” izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 
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3.10. Par grozījumiem noteikumos “Par transportlīdzekļu izmantošanu  

Rucavas novada pašvaldībā” 

(Ziņo izpilddirektors Edgars Bertrams) 

 

 Izskata jautājumu par grozījumiem noteikumos “Par transportlīdzekļu 

izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā”. Izpilddirektors E.Bertrams ierosina 

papildināt 5. pielikumu ar šādiem amatu nosaukumiem : 

- kultūras pasākumu vadītājs; 

- bērnu un jauniešu dienas centra vadītājs; 

- sociālais darbinieks. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,  

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) 

atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Izdarīt Rucavas novada domes 2015.gada 10.marta noteikumos 

,,Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanu Rucavas novada 

pašvaldībā” (prot.Nr.6, 1.) šādus grozījumus: 

1.1.Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 

“10. Transportlīdzeklim, kas nodots lietošanā, ar domes priekšsēdētāja 

rīkojumu tiek noteikta stāvvieta tā novietošanai ārpus noteiktā darba laika 

vai darba pienākumu izpildes.”. 

2. Papildināt 5.pielikumā noteikto “Amatu saraksts degvielas patēriņa 

limitiem” uzskaitījumu ar šādiem amatiem: 

N.p.k. Amata nosaukums Degvielas limits 

mēnesī (litri) 

24. Kultūras pasākumu vadītājs 100 

25. Bērnu un jauniešu centra vadītājs 100 

26. Sociālais darbinieks 100 

 

 

3.11. Par telpu nomas maksas noteikšanu KOPIENA CHEMIN NEUF 

vasaras nometnes “Kānas jauniešu vasaras nometne” 

(ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Rucavas pamatskolā laikā posmā no 2018. gada 15. jūlija līdz 2018. gada 20. 

jūlijam  norisināsies KOPIENA CHEMIN NEUF “Kānas jauniešu vasaras nometne” . 

Lai nodrošinātu visu nepieciešamo KOPIENA CHEMIN NEUF nometnes 

organizēšanā un nodrošināšanā un varētu saņemt finansējumu par nometnes norisi, 

kas ietver telpu īri, elektrību, sanitāri higiēniskās prasību nodrošināšanu un 

izmitināšanu pa nakti ir nepieciešams noteikt konkrētu maksu vienam skolēnam. 

 Saskaņā ar Rucavas novada domes 2014. gada 22. maija lēmumu (domes 

sēdes protokols Nr.12; 4.3.p.) nomas maksa Rucavas pamatskolas ir noteikta 0,20 

EUR stundā, bet lai izmaksas būtu ekonomiski pamatotas, iekļaujot visas faktiskās 

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

sniedzot konkrēto maksas pakalpojumu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta 

g) apakšpunktu un likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 
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izšķērdēšanas novēršanu” 5. panta pirmo daļu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

Noteikt Rucavas pamatskolas nedzīvojamo telpu nomas maksu KOPIENA CHEMIN 

NEUF organizētās vasaras nometnes vienam skolniekam 1.65 euro diennaktī (bez 

PVN). 

 

Pielikumā: Rucavas pamatskolas nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķins 

KOPIENA CHEMIN NEUF organizētajai vasaras nometnei uz 1 lp. 

 

3.12. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. 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 grozījumus un ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 “Rucavas novada pašvaldības   

pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām”. 

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

2018.  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.19 “Attīstības nodaļa”. 

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

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.29 “Dunikas tautas nams”  

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.30 “Tradicionālā kultūra”. 

9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.35“Rucavas pamatskola”. 

10. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos 

Nr2/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 

11. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

brīvi pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

 

Pielikumā:  

1. Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/B „„Grozījumi Rucavas 

novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos Nr2/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2018. gada budžetu”” uz 1 lp. 

2. Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta  grozījumi uz 1 lp. 
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3.13. Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2017. gada publiskā pārskata 

apstiprināšana 

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

 

Sagatavots pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2017. gada publiskais 

pārskats. Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāte G.Zeme. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. (protokols Nr.10) 

atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2017. gada publisko 

pārskatu. 

 

Pielikumā: pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 2017. gada publiskais 

pārskats uz 6 lp. 

 

 

3.14. Rucavas novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšana 

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

 

Iepazīstina deputātus ar sagatavoto Rucavas novada pašvaldības 2017. gada 

publisko pārskatu. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 25.06.2018. ( protokols Nr.10) atzinumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu. 

 

Pielikumā : Rucavas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats uz 60 lp. 

 

 

4. Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada domē saņemts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

saskaņotais un Grobiņas novada domes ir apstiprinātais Grobiņas sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums, kuru nepieciešams apstiprināt arī 

visām iesaistītajām pašvaldībām.  

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta 

pirmās daļas 2.punktam, pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu. 

Ar Rucavas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 4.) 

ir izveidota Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija un 

apstiprināts tās sastāvs. Ar minēto lēmumu Rucavas novada domes priekšsēdētājs 

J.Veits ir iecelts par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

priekšsēdētāja vietnieku. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī, lai izpildītu Civilās aizsardzības un 

katastrofu pārvaldīšanas likumā noteiktos pienākumus, pamatojoties uz Civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, 

ceturtās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktam 

un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Apstiprināt Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumu. 

2. Apstiprināt priekšsēdētāja vietnieku Andi Roli par Jāņa Veita vietnieku 

Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā. 

 

Pielikumā: Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma 

projekts. 

 

 

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits lūdz piešķirt viņam 

atvaļinājumu no 23.07.2018. līdz 31.07.2018.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 25. panta pirmo daļu 

un Rucavas novada pašvaldības Nolikuma 18. punktu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Piešķirt Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu no 23.07.2018. līdz 31.07.2018.   

2. Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita atvaļinājuma laikā no 

23.07.2018. līdz 31.07.2018.  domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt 

domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Rolim. 

 

6. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

(Ziņo domes sekretāre S.Zuļģe) 

 

Izskata [..] iesniegumu (reģistrēts kancelejā 08.05.2018. ar Nr.2.1.13/592), 

kurā lūgts anulēt ziņas par [..] deklarēto dzīvesvietu [..] sakarā ar 16.12.2015. noslēgtā 

līguma termiņa izbeigšanos. 

[..] īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto īpašumu [..]. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta trešo daļu, Rucavas 

novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (04.06.2018. Nr.2.1.8/2/949) [..] uz deklarēto 

dzīvesvietu ar uzaicinājumu iesniegt Rucavas novada pašvaldībā paskaidrojumu līdz 

2018.gada 18.jūnijam pulksten11.00, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā. Līdz minētajam termiņam netika iesniegti paskaidrojumi, kas 

apliecinātu tiesisko pamatu [..] dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 

Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem [..] ir deklarēts dzīvesvietā 

[..] un līdz 2018. gada 28.jūnijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.  

Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem [..] ir deklarēts dzīvesvietā 

[..] un līdz 2018. gada 28.jūnijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis. 
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Ņemot vērā minēto un izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un 

saskaņā ar likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās daļas 

2.punktu, MK 01.07.2003.gada noteikumu Nr.72  „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, un personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, 

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

1. Anulēt ziņas ar 2018.gada 28.jūniju par [..] , deklarēto dzīvesvietu [..]. 

2. Anulēt ziņas ar 2018.gada 28.jūniju par [..] deklarēto dzīvesvietu [..] 

3. Uzdot domes sekretārei Santai Zuļģei ziņas par dzīvesvietas anulēšanu 

aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā. 

4. Lēmumu nosūtīt [..] , uz deklarēto dzīvesvietu [..]. 

5. Lēmumu nosūtīt [..], uz deklarēto dzīvesvietu [..]. 

6. Lēmuma izpildi nodrošināt domes sekretārei Santai Zuļģei. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits informē par paveikto pašvaldības iestādēs, 

izlaidumiem mācību iestādēs, par tiesvedību saistībā ar nekustamo īpašumu “Lindas”, 

informē par iedzīvotāju sapulcēm: 13.septembrī pulksten 18 Sikšņos un  20.septembrī 

pulksten 18 Rucavā u.c. 

 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                     Jānis Veits 

                         04.07.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

04.07.2018. 

  


