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“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 
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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2018. gada 27. decembrī                               Nr.22 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.05 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže (personisku iemeslu dēļ), Gundega Zeme (pamatdarba 

dēļ). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, jurists Gints 

Šķubers, finanšu analītiķe Ināra Reine, klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova, 

teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, Rucavas kultūras nama vadītāja Staņislava Skudiķe.  

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

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 zemes gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim [..] 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

1.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

1.13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

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

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

1.16. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra (protokols Nr.18) lēmumā 

1.5. 

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

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” nodošanu pilnveidošanai vai jaunas redakcijas 

izstrādāšanai 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

2.1. Par dzīvokļa izīrēšanu 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

2.4. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Mētras” - 8 Dunikas pagastā    

novadā  

2.5. Par dzīvokļa piešķiršanu  

2.6. Par Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma grozīšanu 

2.7. Par nedzīvojamo telpu nomu ar SIA “Retējs” 

2.8. Par nedzīvojamo telpu nomu ar ģimenes ārsti Viju Stepanovu 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, 

deputāts A.Bārdulis)  

 

3.1. [..] iesnieguma izskatīšana 

3.2. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

3.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā un speciālajā 

budžetā 

3.4. Par zemes vienības “Vizuļi" izsoles rīkošanu 

3.5. Par zemes vienības “Lazdas" izsoles rīkošanu 
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3.6. Par zemes vienības “Egles" izsoles rīkošanu 

3.7. Par zemes vienības “Jaunie Pumpuri" izsoles rīkošanu 

 

4.Noteikumu „Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā” 

grozīšanu  

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Uģim Cepurītim 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)  

 

6. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)  

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2018. gada 27. decembra sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumu: 

7. Par detālplānojuma izstrādātāja maiņu detālplānojumam nekustamajiem īpašumiem 

“Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi”  

(Ziņo teritorijas plānotāja Sanita Urtāne) 

8. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

9. Par  mācību maksas kompensāciju 

(Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams) 

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

Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt 2018. gada 27. decembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

7. Par detālplānojuma izstrādātāja maiņu detālplānojumam nekustamajiem īpašumiem 

“Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi”  

(Ziņo teritorijas plānotāja Sanita Urtāne) 

8. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

9. Par  mācību maksas kompensāciju 

(Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams) 
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  Sakarā ar to, ka izpilddirektoram E.Bertrama jādodas uz VAS  "Latvijas Valsts ceļi" 

Kurzemes reģiona Liepājas nodaļu, priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu jautājumus, 

kurus ziņo izpilddirektors, izskatīt  sēdes sākumā. Deputāti piekrīt. 

 

4. Noteikumu „Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā” 

grozīšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

 Izskata Rucavas novada domes noteikumus „Par transportlīdzekļu izmantošanu 

Rucavas novada pašvaldībā” grozīšanu. 

 2015. gada 10. marta Rucavas novada domes sēdē (prot.Nr.6, 1) apstiprināti noteikumi 

„Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā”. 

Izpilddirektors E.Bertrams informē par nepieciešamību aktualizēt noteikumus, jo lai 

iegūtu precīzāku informāciju par domes transportlīdzekļa izmantošanas lietderību, tiks 

sagatavotas ceļas zīmes arī no GPS sistēmas. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 19. punktu,  

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

Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Izdarīt Noteikumos „Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā”: šādu 

grozījumu:  

“Izteikt Noteikumu „Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā 13.1 

punktu jaunā redakcijā: “13.1. parakstītu un domes izpilddirektora apstiprinātu maršruta lapu 

(2.pielikums) vai ceļa zīmi no GPS sistēmas par transporta līdzekļa izmantošanu iepriekšējā 

mēnesī;”. 

 

Pielikumā: Noteikumi “Par transportlīdzekļu izmantošanu Rucavas novada pašvaldībā” uz 

11 lapām. 

 

5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu Uģim Cepurītim 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams)  

 

 Rucavas novada dome ir saņēmusi Uģa Cepurīša 2018.gada 13.decembra iesniegumu, 

reģistrēts lietvedībā ar Nr. 2018/2.1.13/1668 (turpmāk - Iesniegums), kurā lūdzis domei sniegt 

rakstveida atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, proti, sniegt atļauju un 

saskaņojumu Uģim Cepurītim savienot Rucavas novada būvvaldes būvinspektora amatu ar 

Aizputes novada būvvaldes būvinspektora amatu. 

Rucavas novada dome konstatē, ka  Uģis Cepurītis uz darba līguma pamata veic 

būvinspektora pienākumus Rucavas novada būvvaldē. 

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

(turpmāk – Likums) 4. panta otrās daļas 1. un 2. punktu pašvaldības būvvaldes būvinspektors 

ir  valsts amatpersona. 

Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

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

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; termins 

„amats” saskaņā ar Likuma 1.panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu pilnvaru 

ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā 

arī komercsabiedrībā. 

Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

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

vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Turklāt, ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai ir atļauts savienot 
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valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem 

amatiem citās publiskas personas institūcijās. Amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada 

interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē 

valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

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

amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās 

lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas 

ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījuma partneru 

personiskās vai mantiskās intereses. 

Saskaņā ar Likuma 8.¹panta trešā daļā noteikto, ka valsts amatpersona, kura vēlas 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 

saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 

līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai 

amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. 

  Likuma 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot 

lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai 

amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Ņemot vērā konstatētos faktiskos apstākļus un izvērtējot Rucavas novada būvvaldes 

būvinspektora amata pienākumus kopsakarā ar Aizputes novada būvvaldes būvinspektora 

amatu, secināms, ka kopā ar Iesniegumu nav saņemts U.Cepurīša apliecinājums par to, ka 

veicot valsts amatpersonas amata pienākumus, viņš nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā, kā arī 

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

ietekmēt viņa, viņa radinieku personiskās un mantiskās intereses un, ka amatu savienošana 

nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitēs viņas, tiešo pienākumu pildīšanai, taču atbilstoši 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārējam 

regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts 

amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, 

personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības 

atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka 

persona var nonākt interešu konfliktā. 

Pamatojoties uz likuma „likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 2.pantu,  6.panta pirmo un otro daļu, 8.¹ panta trešo daļu, piektās daļas 1. un 2. 

punktu, Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27. punktu, 

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

Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atļaut Uģim Cepurītim, [..], savienot Rucavas novada būvvaldes būvinspektora amatu 

ar Aizputes novada būvvaldes būvinspektora amatu. 

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

8.¹ panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmajai daļai, šis 

lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir 

pienākums rakstiski informēt Rucavas novada domi, ja mainījušies tiesiskie un 

faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku 

amatu savienošanu. Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir 

atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu 

ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot 

amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja savienojot Rucavas 

novada būvvaldes būvinspektora amatu ar Aizputes novada būvvaldes būvinspektora 

amatu, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā.  
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3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā (Liepājā, Lielā ielā 4) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 

 

6. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kurš 

paredz, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, Bāriņtiesu 

likuma 9.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem un Rucavas novada bāriņtiesas nolikuma 2.3., 2.4. punktiem, 

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

Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Par Rucavas novada bāriņtiesas locekli no 2019. gada 2.janvāra uz pieciem gadiem 

ievēlēt Nansiju Čauri, [..]. 

 

8. Par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Atkārtoti izskata Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu 

izpildītājas Sandras Vītolas iesniegumu (reģistrēts 16.11.2018. ar Nr.2.1.13/1451), kurā lūgts 

apstiprināt Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā. 

Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmo daļu, kur 

noteikts, ka Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu 

ministriju, Rucavas novada dome 2018.gada 20.novembrī nosūtīja Tieslietu ministrijas 

Dzimtsarakstu departamentam vēstuli Nr.2.1.8/4/1759 ar lūgumu izvērtēt un saskaņot Sandras 

Vītolas kandidatūru nodaļas vadītājas amatam. 

2018.gada 20.novembrī saņemta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta 

vēstule Nr.16.2-3/1190, kur norādīts, ka saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 

12.panta pirmo daļu par Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju tiek iecelta Sandra 

Vītola. 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 2010.gada 25.marta sēdē (protokols Nr.9) 

apstiprināto Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma (lēmums Nr.7) 3.3.punktu un Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu (reģ.20.11.2018. Nr.2.1.8/3/888), 

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

Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Sandru Vītolu Rucavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā ar 

2019. gada 2. janvāri. 

2. Lēmumu nosūtīt Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam (A.Čaka iela 38a, 

Rīga, LV-1011, epasts: dzimts.dep@tm.gov.lv) un Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldei (Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, epasts: pmlp@pmlp.gov.lv). 

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

Sēdes telpā ienāk deputāte I.Šusta. 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

 

1.1. Par zemes gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (10.12.2018.Nr.2.1.13/1611), kurā lūgts iedalīt bezatlīdzības 

kārtībā īpašumā nepieciešamo domājamo zemes gabala daļu no kopīpašuma, kas ir dzīvoklim 

[..], Rucavas pagastā. Dzīvoklis ir privatizēts par pajām. Lēmums nepieciešams, lai dzīvokli 

ierakstītu zemesgrāmatā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 21.06.1995. likuma 

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75. pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. nodot [..], bezatlīdzības kārtībā īpašumā domājamo [..] zemes gabala daļu no [..] 

kopīpašuma, kas nepieciešams dzīvoklim [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noslēgt vienošanos par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (28.11.2018.Nr.2.1.13/1540), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut 

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

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

mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

NOLEMJ: 

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējum [..], platība 4,47 ha (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. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 11,14 ha (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 mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

8. 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 nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (12.12.2018.Nr.2.1.13/1641), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut 

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

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

mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

NOLEMJ: 

1. atļaut [..] sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 

2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 3,41 ha (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. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 1,35 ha (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

 1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (18.10.2018.Nr.2.1.13/1283), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 0,75 ha platībā, kas atrodas Papē, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  0,75ha platībā, kas atrodas 

Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2019. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

 1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (21.11.2018.Nr.2.1.13/1173), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] no kadastra apzīmējuma [..]  

0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2019. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (20.12.2018.Nr.2.1.13/1710), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas  Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  0,06ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2019. 

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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 1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (07.12.2018.Nr.2.1.13/1589), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 0,0504 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,0504ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2019. 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (16.11.2018.Nr.2.1.13/1464), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..]  0,12 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi", 

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  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 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 

31.decembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 4.  
 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (26.11.2018.Nr.2.1.13/1521), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

139.punktu un personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] no kadastra apzīmējuma [..]  

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 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 

31.decembrim. 

4. 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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (26.11.2018.Nr.2.1.13/1519), kurā, lūgts pagarināt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..] 4,262 ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 

29.2.punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  4,262ha platībā,  kas 

atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 

31.decembrim. 

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 nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (11.12.2018.Nr.2.1.13/1624), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32.punktu un personīgo iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas 

apliecība,  

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2019.gadā. 
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2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustmā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..]  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (14.11.2017.Nr.2.1.13/1432), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32.punktu un personīgo iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas 

apliecība, 

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2019.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.13. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..], iesniegumu (12.11.2018.Nr.2.1.13/1392), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK 

noteikumiem Nr.495 "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 

32.punktu un personīgo iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas 

apliecība,  

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

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2019.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.14.  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. 40003388748, 

iesniegumu (16.11.2018.Nr.2.1.8/3/876), kurā lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma [..], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 34,7 ha, sadalīt divās daļās.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam [..] Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā zemes platība būs 19,71 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas), bet īpašumam [..], (izveidojas pēc sadales) zemes platība būs 14,99 ha (vairāk 

vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2018.gada 27.septembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( prot.Nr.16;1.4.) 

„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 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu 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 – 5 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam [..], 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 [..] 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Topoprojekts" reģ.Nr. 42103041630, 

iesniegumu (16.11.2018.Nr.2.1.8/3/877), kurā lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma [..], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā zemes vienības ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 9,12 ha, atdalīt zemes gabalu 

7,54ha platībā.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam [..] Rucavas pagastā Rucavas 

novadā zemes platība būs 1,58 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas), bet īpašumam [..], (izveidojas pēc sadales) zemes platība būs 7,54 ha (vairāk 

vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2018.gada 26.aprīlī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( prot.Nr.8;1.16.) „Par 

nekustamā īpašuma  sadalīšanu” un  2018.gada 24.maija dome pieņēmusi lēmumu 
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(prot.Nr.10;1.10.) “Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2018.gada 26.aprīļa lēmumā”, 

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 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu 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 – 5 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

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. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

1.16.Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra (protokols Nr.18) 

lēmumā 1.5. 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Konstatēts, ka 2017.gada 30.novembra (protokols Nr.18) lēmumā 1.5. Par nekustamā 

īpašuma [..] sadalīšanu, lemjošā daļā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, tādējādi nepieciešams 

šo kļūdu izlabot.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Administratīvā procesa likuma 72. pantu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2017.gada 30.novembra sēdes 

lēmuma (protokols Nr.18, 1.5.) lemjošās daļas 5.punktā izsakot to šādi: paliekošam 

zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu un adresi: [..], Rucavas pag., Rucavas nov., 

LV-3477, ar platību 0,8 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas). Ēkām, kas atrodas uz paliekošā zemes gabala mainīt adresi no [..], 

Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 (adreses klasifikatora kods 104219761) uz 

adresi [..], Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsludina sēdes pārtraukumu. 
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1.17. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” nodošanu pilnveidošanai vai jaunas redakcijas 

izstrādāšanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Bārdulis) 

 

Izskata  SIA “3d birojs” būvkomersanta reģ.Nr.13025, juridiskā adrese Baznīcas iela 13, 

Kuldīga, izstrādāto nekustamo īpašumu “Liepēni” (kad. nr. 64840150118), “Kates” (kad. nr. 

64840150119), “Pinos” (kad. nr. 64840150056), “Jaunkriši” (kad. nr. 64840150120), “Jūrēni” 

(kad. nr. 64840150121) un “Skaras” (kad. nr. 64840150122) Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, detālplānojuma projekta atzinumu par publiskās apspriešanas rezultātiem un pārskatu 

par institūciju sniegtajiem atzinumiem. No trīs institūcijām saņemti negatīvi atzinumi 

(pielikumā). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 

20.12.2018.(protokols Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem“ 119.2. punktu un ņemot vērā Rucavas novada teritorijas plānotājas – 

detālplānojuma izstrādes vadītājas Sanitas Urtānes atzinumu,  

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

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

NOLEMJ: 

1. nodot atpakaļ izstrādātājam detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” jaunas redakcijas 

izstrādei. 

2. Teritorijas plānotājai Sanitai Urtānei pilnveidot un precizēt darba uzdevumu. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, deputāte G.Zeme) 

 

2.1. Par dzīvokļa izīrēšanu 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (15.11.2018. 

Nr.2.1.13/1452), kurā lūgts izskatīt jautājumu par vienistabas dzīvokļa [..] izīrēšanu Rucavas 

pagastā. 

 [..] 2017.gada 1.oktobrī ir uzņemta Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā. 

Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko izmantot 

dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta Rucavas 

novadā.  

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.12.2018. 

prot.Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, 27.pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

un personīgo iesniegumu, 

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

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

NOLEMJ: 
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1. Izīrēt vienistabas dzīvokli [..], Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads [..] ar 

01.01.2019., kopējā platība  33.9 m2.   

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..], uz laika posmu no 01.01.2019. līdz 

31.03.2019. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā [..], iesniegums (15.11.2018. Nr.2.1.13/1462), kurā 

lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā uz 

trīsistabu dzīvokli Rucavas centrā. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona īrē dzīvokli 

no privātpersonas. Persona ir deklarēta Rucavas novadā.   

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.12.2018. 

prot.Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.01.2019. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

19.12.2018.Nr.2.1.13/1729), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

adresē [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 5.novembrī (atjaunots), pagarināts 

2017.gada 8.decembrī uz laika posmu līdz 2018.gada 6.martam, 2018.gada 5.martā uz laika 

posmu līdz 2018.gada 6.aprīlim, 2018.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2018.gada 

31.augustam, 2018.gada 1.oktobrī uz laika posmu līdz 2018.gada 31.decembrim. 2018.gada 

26.jūlija domes sēdē persona uzņemta dzīvokļu maiņas rindā ar 01.08.2018. Persona vēlās 

mazāku - vienistabas vai divistabu dzīvokli ar krāsns apkuri, ūdeni un sanitāro mezglu 

Rucavas centrā. [..]. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.12.2018. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.12.2018. 

prot.Nr.11), 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

NOLEMJ: 
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1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Rucava,   Rucavas pagasts, 

Rucavas novads ar [..], uz laika posmu līdz 31.12.2019.  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.4. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Mētras” - 8 Dunikas 

pagastā Rucavas novadā  

 (Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Izskata Dunikas pārvaldes vadītājas Agijas Kauneses, iesniegumu 

17.12.2018.Nr.2.1.13/1680), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dienesta dzīvokļa statusa 

piešķiršanu vienistabas dzīvoklim adresē “Mētras” – 8, Sikšņi, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā.  

Rucavas novada domes sēdē (24.10.2013.protokols Nr.21, 5.9) tika pieņemts lēmums, 

ka dienestu dzīvokļi tiktu piešķirti pašvaldības funkciju nodrošināšanai pašvaldības 

speciālistiem attiecīgi uz laiku, kamēr attiecīgais speciālists ir darba attiecībās ar pašvaldību. 

Dienesta dzīvokļi tiktu izīrēti dzīvošanai derīgā stāvoklī, kurā būtu veikts kosmētiskais 

remonts. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.12.2018. 

prot.Nr.11), pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļu, likuma “Par valsts 

un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 74.panta piekto daļu,  

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

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

NOLEMJ: 

1. Piešķirt vienistabas dzīvoklim “Mētras”-8, Sikšņi, Dunikas pagastā Rucavas novadā 

dienesta dzīvokļa statusu - speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.5. Par dzīvokļa piešķiršanu  

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Izskata Dunikas pārvaldes vadītājas Agijas Kauneses, iesniegumu 

17.12.2018.Nr.2.1.13/1681), kurā lūgts izskatīt jautājumu par vienistabas dienesta dzīvokļa 

[..], Sikšņi, Dunikas pagastā, Rucavas novadā piešķiršanu īrei [..]. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.12.2018. 

prot.Nr.11), pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 

11.punktu un 21.1 panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

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

NOLEMJ: 

1. Izīrēt vienistabas dzīvokli [..], Sikšņi, Dunikas pagastā [..], ar 01.02.2019., kopējā 

platība 33.0 m2. 

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..], Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas 

novads ar [..], uz laika posmu no 01.02.2019. uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt 

līgumu, pie nosacījuma, ka darba attiecības ar [..] tiek turpinātas.  
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3. Lēmuma izpildi nodrošināt klientu apkalpošanas speciālistei I. Feodosovai. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.6. Par Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma grozīšanu 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Izskata Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma grozījumu projektu. Likuma 

“Par policiju” 19. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldības policisti savus pienākumus pilda 

formas tērpā. Pašvaldības policijas formas tērpu mērķis ir nodrošināt pašvaldības policistu 

atpazīstamību 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.12.2018. 

prot.Nr.11), pamatojoties, likuma "Par policiju" 19.panta piekto daļu, pamatojoties uz likuma 

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

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

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

NOLEMJ: 

Izdarīt 2018.gada 22.februārī apstiprinātā Rucavas novada pašvaldības policijas 

nolikumā šādu grozījumu: “Izteikt nolikuma 1.pielikumu jaunā redakcijā “Rucavas novada 

pašvaldības policijas darbinieku formas tērps””.  

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma grozījumu projekts uz 2 lp. 

 

 

2.7. Par nedzīvojamo telpu nomu ar SIA “Retējs” 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Izskata p/a “Dunikas ambulance”, reģ.nr.90001477398 direktores Gundegas Zemes 

lūgumu noslēgt jaunu nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar SIA “Retējs”. 

Ar nedzīvojamās telpas nomas līgumu, kas noslēgts 2014.gada 31.jūlijā starp p/a 

“Dunikas ambulance” un Rucavas novada domi Dunikas ambulances vajadzībām 

bezatlīdzības lietošanā nodota nedzīvojamā ēka “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas novads. 

Līgums noslēgts uz termiņu līdz 2024.gada 31.jūlijam. 

Ar nedzīvojamās telpas nomas līgumu, kas noslēgts 2015.gada 5.janvārī starp p/a 

“Dunikas ambulance” un SIA “Retējs” aptiekas vajadzībām iznomātas nedzīvojamās telpas 

28,3 m2 platībā nedzīvojamajā ēkā “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas novads. 

Nomas līguma termiņš beidzas 2025.gada 3.janvārī. “Dunikas ambulance” direktore 

Gundega Zeme norādījusi, ka vienojusies ar SIA “Retējs” par līguma izbeigšanu sakarā ar 

jauno nomas maksu. 

Rucavas novada dome ar 2018.gada 27.septembra ar lēmumu Nr.4.5. noteica nomas 

maksu 0,93 EUR apmērā par 1 m2 nomu nedzīvojamā ēkā “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas 

novads.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.punktu noteikts, ka ja nomas objektu iznomā veselības 

aprūpes funkciju nodrošināšanai, tad nomnieka noskaidrošanai var nepiemērot minēto 

noteikumu 2.nodaļu par izsoles rīkošanu. 

Saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju konstatējams, ka SIA “Retējs” 

pamatdarbības veids ir farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecība. Tātad nododot telpas nomā 

SIA “Retējs”, tiek nodrošināta farmaceitiskās aprūpes pieejamība Dunikas pagastā. 
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Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu ir noteikts, ka 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā 

arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk-likums) 2.pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un 

mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst 

ārējos normatīvajos aktos paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ 

panta pirmā daļas nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustāmā 

īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.  

Lai turpmāk tiktu nodrošināta farmaceitiskās aprūpes pieejamība Dunikas 

iedzīvotājiem, ir paredzēts noslēgt ar SIA “Retējs” nedzīvojamo telpas nomas līgumu līdz 

2024.gada 31.jūlijam, iznomājot nedzīvojamās telpas nedzīvojamā ēkā “Līvas”, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads. 

Līguma kopējais termiņš (no 05.01.2015), noslēdzot to līdz 2024.gada 31.jūlijam, kopā 

nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 

noteikto nomas līguma termiņu. 

Tā kā Rucavas novada domes noteiktajā maksā par nedzīvojamajās ēkas “Līvas”, 

Dunikas pagasts, Rucavas novads telpu nomu nav iekļauta ūdens izmantošana un elektrība, tad 

par šiem pakalpojumiem tiks piestādīts atsevišķs rēķins.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.12.2018. 

prot.Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 

otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

77.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.panta 1.daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 4.1.punktu un Civillikuma 14.nodaļas 2112.-2177.pantiem 

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

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

NOLEMJ: 

1. Iznomāt nedzīvojamās telpas 28,3 m2 platībā pēc  adreses “Līvas”, Dunikas pagasts, 

Rucavas novads, SIA “Retējs”, reģ.nr.42103017408 aptiekas vajadzībām, piestādot 

atsevišķu rēķinu par ūdens, kanalizācijas un elektroenerģijas pakalpojumiem. 

2. Noteikt telpu nomas maksu uz iznomāšanas brīdi: 0,93 EUR apmērā par 1 m2 plus 

PVN. 

3. Noteikt telpas lietošanas mērķi – farmaceitiskās aprūpes pieejamība. 

4. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.jūlijam. 

5. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi p/a “Dunikas ambulance” direktore G.Zeme. 

6. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam.  

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.8. Par nedzīvojamo telpu nomu ar ģimenes ārsti Viju Stepanovu 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Izskata p/a “Dunikas ambulance”, reģ.nr.90001477398 direktores Gundegas Zemes 

lūgumu noslēgt jaunu nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar ģimenes ārsti Viju Stepanovu. 
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Ar nedzīvojamās telpas nomas līgumu, kas noslēgts 2014.gada 31.jūlijā starp p/a 

“Dunikas ambulance” un Rucavas novada domi Dunikas ambulances vajadzībām 

bezatlīdzības lietošanā nodota nedzīvojamā ēka “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas novads. 

Līgums noslēgts uz termiņu līdz 2024.gada 31.jūlijam. 

Ar nedzīvojamās telpas nomas līgumu, kas noslēgts 2014.gada 6.janvārī starp p/a 

“Dunikas ambulance” un ģimenes ārsti Viju Stepanovu iznomātas telpas 14,00 m2 platībā 

nedzīvojamajā ēkā “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas novads. 

Nomas līguma termiņš ir noteikts 5 gadi, kas beigsies 2019.gada 6.janvārī. “Dunikas 

ambulance” direktore Gundega Zeme norādījusi, ka vienojusies ar Viju Stepanovu par jauna 

līguma slēgšanu sakarā ar jauno nomas maksu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.punktu noteikts, ka ja nomas objektu iznomā  veselības 

aprūpes funkciju nodrošināšanai, tad nomnieka noskaidrošanai var nepiemērot minēto 

noteikumu 2.nodaļu par izsoles rīkošanu. 

Tātad nododot telpas nomā ģimenes ārstei Vijai Stepanovai, tiek nodrošināta veselības 

aprūpes pakalpojuma pieejamība Dunikas pagastā. 

Rucavas novada dome ar 2018.gada 27.septembra ar lēmumu Nr.4.5. noteica nomas 

maksu 0,93 EUR apmērā par 1 m2 nomu nedzīvojamā ēkā “Līvas”, Dunikas pagasts, Rucavas 

novads. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu ir noteikts, ka 

viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā 

arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk-likums) 2.pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un 

mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst 

ārējos normatīvajos aktos paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6¹ panta 

pirmā daļas nosaka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, 

kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustāmā 

īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Lai turpmāk tiktu nodrošināta veselības aprūpes pieejamība Dunikas iedzīvotājiem, ir 

paredzēts noslēgt ar ģimenes ārsti Viju Stepanovu nedzīvojamo telpas nomas līgumu līdz 

2024.gada 31.jūlijam, iznomājot nedzīvojamās telpas nedzīvojamā ēkā “Līvas”, Dunikas 

pagasts, Rucavas novads. 

Līguma kopējais termiņš (no 06.01.2014.), noslēdzot to līdz 2024.gada 31.jūlijam, 

kopā nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumā noteikto nomas līguma termiņu. 

Tā kā Rucavas novada domes noteiktajā maksā par nedzīvojamajās ēkas “Līvas”, 

Dunikas pagasts, Rucavas novads telpu nomu nav iekļauta ūdens izmantošana un elektrība, tad 

par šiem pakalpojumiem tiks piestādīts atsevišķs rēķins.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.12.2018. 

prot.Nr.11), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 

otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

77.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.panta 1.daļu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 4.1.punktu un Civillikuma 14.nodaļas 2112.-2177.pantiem, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

NOLEMJ: 

1. Iznomāt nedzīvojamās telpas 14,00 m2 platībā pēc adreses “Līvas”, Dunikas pagasts, 

Rucavas novads, ģimenes ārstes Vijas Stepanovas prakses darbībai, piestādot 

atsevišķu rēķinu par ūdens, kanalizācijas un elektroenerģijas pakalpojumiem. 

2. Noteikt telpu nomas maksu uz iznomāšanas brīdi: 0,93 EUR apmērā par 1 m2 plus 

PVN. 

3. Noteikt telpas lietošanas mērķi – veselības aprūpes pieejamība. 

4. Noteikt līgumu termiņu līdz 2024.gada 31.jūlijam. 

5. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi p/a “Dunikas ambulance” direktore G.Zeme.  

6. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam.  

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams)  

 

 

3.1. [..] iesnieguma izskatīšana 

( Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata [..] iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 27.11.2018., 

Nr.2.1.1.3/1525). Saskaņā ar 2007. gada 27. septembra likuma „Grozījumi likumā „Par 

pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” 151 . 

pantu „Pabalsts pašvaldības domes ( padomes) priekšsēdētājam vai viņa vietniekam”, lūdzu 

pārskatīt 30.11.2017. Rucavas novada domes sēdes lēmumu ( protokols Nr.18;4.2.) un 

pārrēķināt ikmēneša pabalstu – starpība starp manu vecuma pensiju un divām minimālajām 

mēneša darba algām ar 2017. gada 1. janvāri, jo mainījies piešķirtās pensijas apmērs.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu un likuma „Republikas pilsētas 

domes un novada domes deputāta statusa likuma” 151. panta 2. punktu un ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 20.12.2018. ( protokols Nr.19 ) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

Piešķirt ikmēneša pabalstu [..], starpību starp vecuma pensiju un divām minimālajām 

mēnešalgām  407.84 euro  ar 2019.gada 1.janvāri.   

 

3.2. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

( Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

 Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams izsaka priekšlikumus par izmaiņām 

Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā ar 2019. gada 1. janvāri : 

 1. likvidēt amata vietu “pašvaldības policijas vecākais inspektors ; 

 2. noteikt pašvaldības policijas priekšniekam stundas likmi 7.00 euro; 

 3. likvidēt amata vietu “aprūpētājs”( Sociālais dienests - Dunikā ); 

            4. likvidēt amata vietu “palīgstrādnieks”( Sociālais dienests ); 
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 5. izveidot amata vietu “apkopēja “ p/a “Dunikas ambulance; 

 6. izveidot amata vietu “palīgstrādnieks” p/a “Dunikas ambulance”. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 20.12.2018. ( protokols Nr.19 ) ieteikumu,  

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

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

NOLEMJ: 

1.Likvidēt amata vietu “policijas vecākais inspektors” ar 2019. gada 1. janvāri.  

2.Noteikt pašvaldības policijas priekšniekam stundas likmi 7.00 euro ar 2019. gada 1. 

janvāri. 

3.Likvidēt amata vietu “aprūpētājs “( Sociālais dienests ) ar 2019. gada 1. janvāri.  

4.Likvidēt amata vietu “palīgstrādnieks” ( Sociālais dienests”) ar 2019. gada 1. janvāri.  

5.Izveidot amata vietu “ apkopēja” ( p/a “Dunikas ambulance” ) ar mēneša darba algas 

likmi 430 euro ar 0.5 slodzi un atalgojumu mēnesī  215.00 euro ar 2019. gada 1. janvāri.  

6.Izveidot amata vietu “palīgstrādnieks” ( p/a “Dunikas ambulance”) ar mēneša darba 

algas likmi 430 euro ar 0.3 slodzi un mēneša darba algas likmi 129 euro ar 2019. gada 1. 

janvāri. 

8.Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajiem grozījumiem. 

 

3.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā  

un speciālajā budžetā 

( Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

un speciālajā budžetā. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likumu “Par pašvaldību 

budžetiem”, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 8. panta 4. punktu un atbilstoši Rucavas 

novada attīstības programmas “Investīciju plāns” punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 20.12.2018. ( protokols Nr.19 ) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības 2018. 

gada pamatbudžeta ieņēmumi”. 

2. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.2 “Rucavas novada pašvaldības 2018. 

gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām. 

3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.3 „Rucavas novada pašvaldības 2018. 

gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”. 

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

5. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.5 “Dunikas pagasta pārvalde”. 

6. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.7 “Valsts un pašvaldību vienotais klientu 

apkalpošanas centrs”. 

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.6 “Pašvaldību budžetu iekšējās valsts 

parāda darījumi”. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.9 “Vispārēja rakstura transferti no 

pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam”. 
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9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.11 “Pašvaldības policija”. 

10. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr. 13 “Rucavas novada Bāriņtiesa”. 

11. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr. 15 “Nekustamā īpašuma speciāliste”. 

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

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

14. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.21 “Komunālā daļa Rucavā”. 

15. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.22 “Komunālā saimniecība Dunikā”. 

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

ambulance””. 

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

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

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

20. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.33 “PII “Zvaniņš””. 

21. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.34 “Sikšņu pamatskola ar pirmskolas 

izglītības grupu”. 

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

23. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.37 “Nīcas mūzikas skolas Rucavas 

mācību punkts”. 

24. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.38 “Rucavas novada Mākslas studija”. 

25. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.39 “Keramikas darbnīca”. 

26. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.40 “Bērnu un jauniešu dienas centrs 

“Purenītes””. 

27. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.41  “Pieaugušo izglītība”. 

28. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr. 42 “Sociālais pedagogs”. 

29. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.43 “Sociālais dienests”. 

30. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.45 “Rucavas novada pašvaldības 

speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi”. 

31. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.16/B „„Grozījumi 

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

novada pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

32. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju 

dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

33. 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 2018.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta 

grozījumi uz 7 lp.  
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3.4. Par zemes vienības “Vizuļi" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar Rucavas novada domes 2018. gada 25.oktobra domes lēmumu (prot.Nr.18;1.12) 

tika nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienības “Vizuļi” kad.apz. 

64840090015 daļu 1,4ha platībā, Rucavas pagastā. 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā “Duvzares 

Vēstis”, izlikta Rucavas novada domē. Pieteicās vairākas personas, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 

32 „Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā” (apstiprināti ar domes lēmumu 28.10.2010. 

prot. Nr.19, 1.21.p.) 5.2. punktu – neapbūvēta  zemes gabala nomas maksa gadā ir 5% no 

zemes kadastrālās vērtības plus Latvijas republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme. 

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem visas zemes vienības „Vizuļi” kad. 

apzīm. 64840090015, 1,9 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir 

1994,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 1994,00 EUR x 5% = 99.70 EUR : 1,9 ha 

=52,47 EUR. Par 1 ha ir 52,47 EUR (bez PVN). Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, 

kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemes gabala 1 ha. 

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 10 

(desmit) gadiem.  

Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks izvietota 

Rucavas novada pašvaldības mājas lapā.  

 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Rucavas 

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

nomu Rucavas novadā” un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas 20.12.2018. ( protokols Nr.13 ) un Finanšu pastāvīgās komitejas 

20.12.2018. ( protokols Nr.19 ) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Vizuļi”, 1,4 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 64840090015, Rucavas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 52,47 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 EUR. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu un grafisko 

attēlojumu. 

5. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes 

vienības „Vizuļi” 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840090015, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai komisiju šādā sastāvā: izsoles 
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vadītājs jurists Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – izpilddirektors Edgars 

Bertrams, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, iepirkumu speciāliste 

Santa Zuļģe. 

6. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto 

pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 
 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piekrītošas neapbūvētās 

zemes vienības „Vizuļi” 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840090015, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 11 lp. 

3.5. Par zemes vienības “Lazdas" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar Rucavas novada domes 2018.gada 25.oktobra domes lēmumu (prot.Nr.18;1.12) tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienības “Lazdas” kad.apz. 64840040079 

daļu 0,5ha platībā, Rucavas pagastā. 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā “Duvzares 

Vēstis”, izlikta Rucavas novada domē. Pieteicās vairākas personas, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 

32 „Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā” (apstiprināti ar domes lēmumu 28.10.2010. 

prot. Nr.19, 1.21.p.) 5.2. punktu – neapbūvēta  zemes gabala nomas maksa gadā ir 5% no 

zemes kadastrālās vērtības plus Latvijas republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme. 

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem visas zemes vienības „Lazdas” kad. 

apzīm. 64840040079, 4,1 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir 

3811,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 3811,00 EUR x 5% = 190.55 EUR : 4,1 ha 

=46,47 EUR. Par 1 ha ir 46,47 EUR (bez PVN). Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, 

kurš nosolījis augstāko nomas maksu par zemes gabala 1 ha. 

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 10 

(desmit) gadiem.  

Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks izvietota 

Rucavas novada pašvaldības mājas lapā.  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. 

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

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

Rucavas novadā” un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas 20.12.2018. ( protokols Nr.13 ) un Finanšu pastāvīgās komitejas 

20.12.2018. ( protokols Nr.19 ) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piederošās zemes vienības “Lazdas” kadastra apzīmējums 

64840040079 daļas 0,5 ha platībā, Rucavas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 46,47 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 EUR. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu un grafisko 

attēlojumu. 

5. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto 

pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Apstiprināt izsoles Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes 

vienības „Lazdas” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840040079, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai komisiju šādā sastāvā: izsoles 

vadītājs jurists Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – izpilddirektors Edgars 

Bertrams, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, iepirkumu speciāliste 

Santa Zuļģe. 

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās 

zemes vienības „Lazdas” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840040079, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 11 lp. 

 

3.6. Par zemes vienības “Egles" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar Rucavas novada domes 2018.gada 25.oktobra domes lēmumu (prot.Nr.18;1.12) tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Egles” kad.apz. 64840130045 

0,5ha platībā, Rucavas pagastā. 

Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā “Duvzares 

Vēstis”, izlikta Rucavas novada domē. Pieteicās vairākas personas, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 

32 „Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā” (apstiprināti ar domes lēmumu 28.10.2010. 

prot. Nr.19, 1.21.p.) 5.2. punktu – neapbūvēta  zemes gabala nomas maksa gadā ir 5% no 

zemes kadastrālās vērtības plus Latvijas republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme. 

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem visas zemes vienības „Egles” kad. 

apzīm. 64840130045, 0,5 ha platībā, Rucavas pagastā, kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir 

470,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir 470,00 EUR x 5% = 23,50 EUR. Par 1 ha ir 

23.50 EUR (bez PVN), bet ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 3.nodaļu  tā ir 28 

EUR gadā. 
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Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par 

zemes gabala 1 ha. 

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 10 

(desmit) gadiem.  

Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks izvietota 

Rucavas novada pašvaldības mājas lapā.  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 

30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Rucavas 

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

nomu Rucavas novadā”, 

un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

20.12.2018. ( protokols Nr.13 ) un Finanšu pastāvīgās komitejas 20.12.2018. ( protokols 

Nr.19) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piederošās zemes vienības “Egles” 0,5 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 64840130045, Rucavas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 28,00 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 EUR. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu un grafisko 

attēlojumu. 

5. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto 

pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes 

vienības „Egles” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840130045, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai komisiju šādā sastāvā: izsoles 

vadītājs jurists Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – izpilddirektors Edgars 

Bertrams, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, iepirkumu speciāliste 

Santa Zuļģe. 

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piekrītošas  neapbūvētās 

zemes vienības „Egles” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840130045, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 11 lp. 

 

3.7. Par zemes vienības “Jaunie Pumpuri" izsoles rīkošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ar Rucavas novada domes 2018.gada 25.oktobra domes lēmumu (prot.Nr.18;1.12) tika 

nolemts, ka iznomās pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Jaunie Pumpuri” kad.apz. 

64520120285   1,03ha platībā, Dunikas pagastā. 
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Informācija tika ievietota Rucavas novada domes informatīvā izdevumā “Duvzares 

Vēstis”, izlikta Rucavas novada domē. Pieteicās vairākas personas, kā rezultātā jārīko zemes 

nomas tiesību izsole, jāapstiprina izsoles noteikumi. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi 

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 

32 „Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā” (apstiprināti ar domes lēmumu 28.10.2010. 

prot. Nr.19, 1.21.p.) 5.2. punktu – neapbūvēta  zemes gabala nomas maksa gadā ir 5% no 

zemes kadastrālās vērtības plus Latvijas republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme. 

Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem visas zemes vienības „Jaunie Pumpuri” kad. 

apzīm. 64520120285, 1,03 ha platībā, Dunikas pagastā, kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. ir 

912,00 EUR. Zemesgabala nomas sākumcena ir: 912,00 EUR x 5% = 45,60 EUR :1,03=44,27 

EUR. Par 1 ha ir 44,27 EUR (bez PVN),  

Nomas tiesības piešķiramas pretendentam, kurš nosolījis augstāko nomas maksu par 

zemes gabala 1 ha. 

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība. 

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 10 

(desmit) gadiem.  

Lai nodrošinātu informācijas plašāku pieejamību, informācija par izsoli tiks izvietota 

Rucavas novada pašvaldības mājas lapā.  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. 

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

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

Rucavas novadā”, un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas 20.12.2018. ( protokols Nr.13 ) un Finanšu pastāvīgās komitejas 

20.12.2018. ( protokols Nr.19 ) ieteikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Izsludināt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Jaunie Pumpuri” 1,03 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 64520120285, Dunikas pagastā, nomas tiesību mutisko izsoli 

ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt 1 ha nosacīto izsoles sākumcenu 44,27 EUR (bez PVN) gadā. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles soli 2 EUR. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus, līguma projektu un grafisko 

attēlojumu. 

5. Papildus izsolē nosolītai zemes nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto 

pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli. 

6. Apstiprināt izsoles “Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes 

vienības „Jaunie Pumpuri” 1,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 64520120285, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai komisiju šādā sastāvā: 

izsoles vadītājs jurists Gints Šķubers, izsoles komisijas locekļi – izpilddirektors 

Edgars Bertrams, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, iepirkumu 

speciāliste Santa Zuļģe. 

7. Uzdot Izsoles komisijai organizēt zemes vienības nomas tiesību izsoles procesu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 
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Pielikumā: Izsoles noteikumi Rucavas novada pašvaldībai piekrītošas neapbūvētās 

zemes vienības „Jaunie Pumpuri” 1,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 64520120285, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai uz 11 lp. 

 

7. Par detālplānojuma izstrādātāja maiņu detālplānojumam nekustamajiem īpašumiem 

“Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi”  

(Ziņo teritorijas plānotāja Sanita Urtāne) 

 

Izskata nekustamo īpašumu “Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un 

“Reimaņi” īpašnieka SIA “Zeme un lietošana” valdes locekļa J. Martina iesniegumu ar 

lūgumu pagarināt izstrādes termiņu detālplānojumam, atļaujot to realizēt ar arhitektu Gintu 

Astiču.  

Rucavas novada dome 2017. gada 24. augustā pieņēma lēmumu par detālplānojuma 

izstrādes  uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, 

“Rožsili” un “Reimaņi” un apstiprināja darba uzdevumu (protokols Nr. 14, 5.1.). 

Sākotnēji detālplānojumu uzņēmās izstrādāt Ilma Valdmane, bet izstrādes procesā  ir 

pārtraukts savstarpējais līgums (Līguma Nr. 2017/395) starp Rucavas novada domi, SIA 

“Zeme un lietošana” un Ilmu Valdmani (Vienošanās Nr. 2018/2.3.27.2/404 par līguma 

izbeigšanu). 

Darba uzdevuma derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 23. augustam, bet J. Martina 

iesniegumā ir lūgts pagarināt izstrādes termiņu detālplānojumam nekustamajiem īpašumiem 

“Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi”. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 103. punktu un 104. punktu, 

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

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

NOLEMJ: 

1. no 2018. gada 27. decembra par Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem  

“Viesmīlis”, “Ezīši”, “Bīčas”, “Atpūtas”, “Rožsili” un “Reimaņi” izstrādātāju 

apstiprina arhitektu Gintu Astiču; 

2. noslēgt trīspusējo vienošanos par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību; 

3. pagarināt detālplānojuma darba uzdevumu līdz 2020. gada 27. decembrim. 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

9. Par  mācību maksas kompensāciju 

(Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams) 

Izskata Rucavas pašvaldības policijas priekšnieka Rolanda Klāsēna iesniegumu  

reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 11.12.2013. ,Nr.2.1.13/1621). 2018. gadā ir 

uzsācis mācības Baltijas Starptautiskā Akadēmijā Tiesību zinātnēs 4. kursā, 7. semestris. 

Sakarā ar to, ka mācības nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, lūdzu apmaksāt mācību 

maksu  2018. gadā [..] un 2019. gadā [..]. Mācību beigas 2019. gada jūnijs, specialitāte – 

juriskonsults. 

Likuma “Par pašvaldībām “21. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka domes var 

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

pašvaldības budžetu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 3 (Andis Rolis, Romārs Timbra, 

Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 3 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Irēna Šusta). 

Par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts. 
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Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju par apmeklēto Latvijas 

Pašvaldības piekrastes apvienību sanāksmi, par zvejas nomas tiesību piešķiršanu un 

saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā.  

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.45 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            02.01.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

  02.01.2019.   


