
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 22.februārī       Nr.4 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.10 

 

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, Irēna Šusta, Romārs Timbra, 

Gundega Zeme 

Nepiedalās: deputāte Daiga Ķēdže (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, finanšu analītiķe Ināra Reine, mājokļu jautājumu speciāliste Ilze 

Feodosova, jurists Gints Šķubers, nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra Bļinova, 

Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, projektu koordinatore Santa Korna, 

Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele 

 

 

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 nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  

1.3 .Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par jaunas adreses piešķiršanu 

1.6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

1.7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.8. Par nekustamā īpašuma „Centra kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.9. Par nekustamā īpašuma „Vidussila kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.10. Par nekustamā īpašuma „Dreižu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.11. Par nekustamā īpašuma „Pliķu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.12. Par nekustamā īpašuma „Sviļu jaunkapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Ozolmežu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.14. Par nekustamā īpašuma „Atvaru kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.15. Par nekustamā īpašuma „Šķirceļu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Kalvaitu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.17. Par nekustamā īpašuma „Palapju kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.18. Par nekustamā īpašuma “Vaivariņi” sadalīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.19. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra lēmumā (protokols 

Nr.20, 1.10.)  

1.20. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu 

1.21. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem  

1.22. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo J.Veits, speciāliste mājokļu jautājumos I.Feodosova) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.2. Par dzīvojamās telpas “Ozoli”- 11 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Vecupes”- 6 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Dunikas pagastā 

2.4. Par Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

E.Bertrams) 

 

3.1. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu  

projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros 

3.2. Par nekustamā īpašuma “Eķeļi” atsavināšanu 

3.3. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

3.4. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

3.5. Par pabalsta piešķiršanu stihisku nelaimju gadījumā   
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3.6. Par „Kārtības, kādā Rucavas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās 

tiek novērtēti un norakstīti pamatlīdzekļi un inventārs” apstiprināšanu 

3.7. Par Rucavas novada 2018. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas 

novadam” nolikuma apstiprināšanu 

 

4. Par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

 
Priekšsēdētājs J.Veits aicina apstiprināt 2018.gada 22.februāra darba kārtību, iekļaujot 

papildus izpilddirektora E.Bertrama ziņojumu. 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

Apstiprināt 2018.gada 22.februāra darba kārtību, iekļaujot papildus izpilddirektora 

E.Bertrama ziņojumu. 

 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (01.02.2018.Nr.2.1.13/278), kurā lūgts zemes nodokļa 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu 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 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

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

nodokli par 50% 2018.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai 

Bļinovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (18.01.2018.Nr.2.1.13/239), kurā lūgts zemes nodokļa 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu 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 – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. samazināt [..] nekustamā īpašuma [..] Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

nodokli par 50% 2018.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai 

Bļinovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (29.01.2018.Nr.2.1.13/269), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..] kā politiski represētai personai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu 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 – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

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

nodokli par 50% 2018.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai 

Bļinovai un grāmatvedei Mārītei Sproģei. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (29.09.2017.Nr.2.1.8/1282), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu “Viola 96/24”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu “Viola 96/24” kadastra 

apzīmējums 6452 0050451,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.03.2018 un pārslēgt zemes nomas līgumu uz 

atlikušo daļu 0,12ha platībā no zemes gabala ar kad.apz.64520050451. 

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 jaunas adreses piešķiršanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata nekustamā īpašuma [..] kopīpašnieku [..] iesniegumu 

(19.01.2018.Nr.2.1.13/243), kurā lūgts piešķirt jaunu adresi īpašumam [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz LR 1994.gada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 

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

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

formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un 

personīgo iesniegumu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. piekrist nekustamā īpašuma [..] sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apz. 

[..], un uz tās esošai ēkai, kadastra apzīmējums [..]  mainīt adresi no [..] uz 

adresi [..] 

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 nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata Dabas aizsardzības pārvaldes vēstuli (02.01.2018.Nr.2.1.9/1), kurā 

lūgts noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma “Papes ezers” kad.Nr.64840020001, 

kad.apz.64840020001 (kopējā platība 2831,16ha) trīspadsmit zemes vienību daļām- 

publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. Vēstulei pievienots Pielikums Nr.1 ar zemes 

vienību daļu platību robežām un Pielikums Nr.2 ar zemes vienību daļu platībām.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) 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” 16.2. 

apakšpunktu un vēstuli 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 pirmai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018001, platību 51ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

2. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 otrai zemes vienības 

daļai ar kad.apz.648400200018002, platību 143ha noteikt zemes lietošanas 

mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

3. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 trešai zemes vienības 

daļai ar kad.apz.648400200018003, platību 84ha noteikt zemes lietošanas 

mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

4. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 ceturtai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018004, platību 49ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

5. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 piektai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018005, platību 80ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

6. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 sestai zemes vienības 

daļai ar kad.apz.648400200018006, platību 22ha noteikt zemes lietošanas 

mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

7. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 septītai zemes 

vienības ar kad.apz.648400200018007 daļai, platību 14ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

8. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 astotai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018008, platību 38ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 
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9. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 devītai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018009, platību 119ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

10. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 desmitai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018010, platību 170ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

11. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 vienpadsmitai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018011, platību 57ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

12. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 divpadsmitai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018012, platību 81ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

13. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 trīspadsmitai zemes 

vienības daļai ar kad.apz.648400200018013, platību 87ha noteikt zemes 

lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi NĪLM kods 0301. 

14. nekustamā īpašuma “Papes ezers” kad.apz.64840020001 paliekošai zemes 

vienībai ar platību 1836,16ha noteikt zemes lietošanas mērķi- publiskie ūdeņi 

NĪLM kods 0301. 

15. 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 nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (08.02.2018.Nr.2.1.13/300), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no divām 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 15.02.2018.(protokols Nr.2) 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 – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

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

2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība [..] (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 vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

0101. 
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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 uz 2 lp. 

 

 

1.8. Par nekustamā īpašuma „Centra kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Centra kapi” kad.Nr.64840080201, kad.apzīm.64840080201 Rucavas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080201 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Centra kapi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 2,9 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Centra kapi” kad.Nr.64840080201, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 

apbūve NĪLM kods 0907.  

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

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

ielā 4. 

 

 

1.9. Par nekustamā īpašuma „Vidussila kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Vidussila kapi” kad.Nr.64840080891, kad.apzīm.64840080891 Rucavas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080891 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Vidussila kapi”; 

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

un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Vidussila kapi” kad.Nr.64840080891, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 

apbūve NĪLM kods 0907. 

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

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

4. 

 

 

1.10. Par nekustamā īpašuma „Dreižu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Dreižu kapi” kad.Nr.64840100086, kad.apzīm.64840100086 Rucavas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840100086 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Dreižu kapi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,6412ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Dreižu kapi” kad.Nr.64840100086, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 

apbūve NĪLM kods 0907. 

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 „Pliķu kapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Pliķu kapi” kad.Nr.64840010047, kad.apzīm.64840010047 Rucavas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 
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20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840010047 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Pliķu kapi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Pliķu kapi” kad.Nr.64840010047, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju 

apbūve NĪLM kods 0907. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.12. Par nekustamā īpašuma „Sviļu jaunkapi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Sviļu jaunkapi” kad.Nr.64840140027, kad.apzīm.64840140027 Rucavas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840140027 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Sviļu jaunkapi”; 

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

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Sviļu jaunkapi” kad.Nr.64840140027, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 

krematoriju apbūve NĪLM kods 0907. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.13. Par nekustamā īpašuma „Ozolmežu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Ozolmežu kapsēta” kad.Nr.64520060005, kad.apzīm.64520060005 Dunikas 
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pagastā, Rucavas novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, 

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520060005 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Ozolmežu kapsēta”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,5070 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Ozolmežu kapsēta” kad.Nr.64520060005, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 

krematoriju apbūve NĪLM kods 0907. 

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 nekustamā īpašuma „Atvaru kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Atvaru kapsēta” kad.Nr.64520110037, kad.apzīm.64520110037 Dunikas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520110037 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Atvaru kapsēta”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,6791 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam “Atvaru kapsēta” kad.Nr.64520110037, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 

krematoriju apbūve NĪLM kods 0907. 

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

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

ielā 4. 
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1.15. Par nekustamā īpašuma „Šķirceļu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Šķirceļu kapsēta” kad.Nr.64520150076, kad.apzīm.64520150076 Dunikas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520150076 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Šķirceļu kapsēta”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,6962 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Šķirceļu kapsēta” kad.Nr.64520150076, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 

krematoriju apbūve NĪLM kods 0907. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Kalvaitu kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Kalvaitu kapsēta” kad.Nr.64520120123, kad.apzīm.64520120123 Dunikas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520120123 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Kalvaitu kapsēta”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,5070 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Kalvaitu kapsēta” kad.Nr.64520120123, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 

krematoriju apbūve NĪLM kods 0907. 
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4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

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

ielā 4. 

 

 

1.17. Par nekustamā īpašuma „Palapju kapsēta” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Palapju kapsēta” kad.Nr.64520070202, kad.apzīm.64520070202 Dunikas 

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

noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520070202 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Palapju kapsēta”; 

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

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Palapju kapsēta” kad.Nr.64520070202, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 

krematoriju apbūve NĪLM kods 0907. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.18. Par nekustamā īpašuma “Vaivariņi” sadalīšanu un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Nekustamais īpašums “Vaivariņi” kad.Nr.64520100176, kas atrodas Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, sastāv no divām zemes vienībām un ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme. Zemes vienības ar kad.apzīm. 64520100176, uz kuras atrodas 

daudzdzīvokļu māja, platība ir 0,25 ha, bet zemes vienības ar 

kad.apzīm.64520100148, uz kuras atrodas kūtiņas, platība ir 0,30 ha. Īpašums 

nepieciešams sadalīt divos atsevišķos īpašumos.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 

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

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

nosaka, ka, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes 

vienības daļa, LR 2015.gada 8.decembra MK noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.punkta 2.8. un 2.9.apakšpunktiem,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Vaivariņi” kad.Nr.64520100176 zemes vienību 

ar kad. apzīm. 64520100148, platība 0,30ha ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

2. atdalītai zemes vienībai ar kad.apzīm.64520100148 piešķirt nosaukumu 

“Jaunvaivariņi”. 

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība NĪLM kods 0101. 

4. Noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme. 

5. Zemes vienībai “Vaivariņi”  kad.Nr.64520100176, noteikt platība 0,25 ha 

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

6. Zemes vienībai “Vaivariņi” kad. apzīm. 64520100176 noteikt zemes 

lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme NĪLM kods 0702. 

7.  nekustamā īpašuma “Vaivariņi”, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra 

apz. 64520100176, un uz tās esošai ēkai, kadastra apzīmējums 

64520100176001,  piešķirt adresi: “Vaivariņi”, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas 

nov., LV-3480.  

8. Nekustamos īpašumus “Vaivariņi” kad.apz. 64520100176 un “Jaunvaivariņi” 

kad.apz.64520100148 ierakstīt Zemesgrāmatā. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.19. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2017.gada 30.novembra lēmumā 

(protokols Nr.20, 1.10.)  

 (Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Konstatēts, ka 2017.gada 28.decembra (protokols Nr.20, 1.10.) “Par 

nosaukuma piešķiršanu īpašumam” lemjošā daļā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, 

tādējādi nepieciešams šo kļūdu izlabot.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

pantu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2017.gada 28.decembra 

sēdes lēmuma (protokols Nr.20, 1.10.) lemjošās daļas 1.punktā  - vārdus 

“zemes vienībai” aizstājot ar vārdu “īpašumam”.  

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.20. Par lauksaimniecības zemes iznomāšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz likumu “Par 

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

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. iznomāt šādas zemes vienības:  

 

Nosaukums  Kadastra  

apzīmējums 

Kopplatība 

ha 

Iznomājamā 

platība, ha 

Piezīmes 

  

Narcises 64840090019 3,38 3,38 Pašvaldībai piederīga zeme. 

Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā.  

Stariņi 64840040206 2,97 0,77 Pašvaldībai piederīga zeme. 

Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā.  

Palsas 64840080702 0,6872 0,6872 Pašvaldībai piederīga zeme. 

Tiek iznomāta 

lauksaimniecības 

vajadzībām, bez apbūves 

tiesībām  uz desmit gadiem. 

Nomas maksa 5% no zemes 

kadastrālās vērtības gadā. 

 

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

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

Pieteikties līdz 29.03.2018.  

 

 

1.21. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (08.02.2018.Nr.2.1.13/298), ar lūgumu atļaut sadalīt 

īpašumus Dunikas pagastā [..] pārkārtojot robežas zemes vienībām ar kadastra 

http://www.kadastrs.lv/
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apzīmējumiem [..] un [..], atdalot no zemes vienības [..]un no zemes vienības [..], 

apvienojot vienā zemes gabalā ar nosaukumu [..] saskaņā ar pievienoto skici.  

Paliekošās zemes vienību daļas [..], apvienot vienā zemes vienībā. Zemes 

vienības no īpašuma [..]ar kadastra apzīmējumiem [..] un zemes vienību no īpašuma 

[..] ar kadastra apzīmējumu [..] atdalot īpašumā ar nosaukumu [..]. 

Izvērtējot iesniegumu, konstatēts:  

1.  ierosinātājam zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanai nav nepieciešams 

izstrādāt detālplānojumu, jo šajā konkrētā gadījumā to neparedz Ministru kabineta 

14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”. 

2. Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 

30.maijā (prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par 

Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, nekustamie īpašumi [..] 

atrodas lauku zemju teritorijā (L2).  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz “Zemes ierīcības 

likuma” 7.pantu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.; 11.6. un 

14.punktiem, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 65.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 55.panta 1.punkta, 70.panta pirmo un Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

1.punktu un otro daļu, LR 2015.gada 8.decembra MK noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 2.punkta 2.8. un 2.9.apakšpunktiem 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem [..] un [..] 

Dunikas pagastā, ar mērķi veikt zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu, 

atdalot no īpašuma [..] kad.Nr. [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas) un no īpašuma [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), apvienojot vienā īpašumā ar nosaukumu 

un adresi: [..] 

2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem 

īpašumiem [..]. 

3. Atliekošās zemes vienību daļas [..] platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) no īpašuma [..] un [..] (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) no īpašuma [..] apvienot vienā 

zemes vienībā.  

4. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu [..] 

5. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

[..], pievienojot tās nekustamam īpašumam [..] 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Pielikumā:  

1. Zemes ierīcības projekta izstrādes darba uzdevums nekustamiem īpašumiem 

[..] Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz 2 lp. 

2. Zemes robežu plāns nekustamajam īpašumam [..] uz 2 lp. 

3. Zemes robežu plāns nekustamajam īpašumam [..] uz 2 lp. 
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1.22. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz murdiem Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.02.2018.(protokols Nr.2) lēmumu un pamatojoties uz “Zvejniecības 

likuma” 7. panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 

7.9.1. daļu 3.3 punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 

52 gabali, 29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” un personīgo iesniegumu 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā [..] 1 gab. 

2. 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 priekšsēdētājas vietnieks J.Veits, speciāliste mājokļu jautājumos 

I.Feodosova) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Miesnieki”- 5 īres līguma pagarināšanu Rucavas 

novada Rucavas pagastā 

(Ziņo J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

12.02.2018.Nr.2.1.13/302), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Miesnieki” – 5,  Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(15.02.2018.prot.Nr.2) atzinumu, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

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

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar [..].  

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 Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.2. Par dzīvojamās telpas “Ozoli”- 11 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

(Ziņo J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

13.02.2018.Nr.2.1.13/309), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Ozoli” – 11, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(15.02.2018.prot.Nr.2) atzinumu, 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 – 7 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Ozoli”- 11, Rucava,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar [..].  

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 Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas “Vecupes”- 6 īres līguma pagarināšanu Rucavas 

novada Dunikas pagastā 

(Ziņo J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(29.01.2018.Nr.2.1.13/272), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Vecupes” – 6,  Dunikas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu no šīs 

dienas līdz 2019.gada 31.martam.  

[..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(15.02.2018.prot.Nr.2) atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, 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 Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.4. Par Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo J.Veits) 

 

 Izskata Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma projektu. 

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(18.01.2018.prot.Nr.1) atzinumu, likuma "Par policiju" 19.panta astoto daļu un 

19.06.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr.397 „Pašvaldības policijas 

paraugnolikums”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta); PRET – nav; 

ATTURAS – 2 (Jānis Veits, Gundega Zeme), NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības policijas nolikumu. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma projekts uz 7 lp. 

 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

E.Bertrams) 

 

3.1. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu  

projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

30.07.2015 Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas sēdē (protokols 

Nr.7) tika nolemts iesaistīties deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas 

pasākumos, ar nolūku izveidot grupu dzīvokļus personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kā arī veidot citus alternatīvus sociālo pakalpojumu veidus. 

20.08.2015. Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas sēdē (protokols 

Nr.8) vienbalsīgi nolēma iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Kurzeme 

visiem”. Ņemot vērā Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas ieteikumus, 

27.08.2015. Rucavas novada domes sēdē (protokols Nr.17) tika atbalstīta iesaistīšanās 

šajā projektā. 

2016. gada 14. aprīlī Rucavas novada dome noslēgusi sadarbības līgumu Nr. 

8-5/KV-DI/14/16 (Rucavas novada domes Reģ. Nr. 2016/177)  ar Kurzemes 

plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā. 

15.02.2018. Kurzemes plānošanas reģions (KPR) projekta "Kurzeme visiem" 

(Vienošanās Nr.9.2.2.1/15/I/004) ietvaros turpina projekta otrās darbības "Kurzemes 

reģiona DI plāna izstrāde" īstenošanu. Tās ietvaros SIA “Safege Baltija” ir izstrādājis 

“Kurzemes plānošanas reģiona DI plānu”, tostarp iekļaujot tajā ar pašvaldībām līdz 

šim saskaņotus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

attīstībai tuvāko 5 gadu laikā.  

Lai sagatavotu KPR DI plānu izskatīšanai KPR Attīstības padomē un, atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.313 (Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 313 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas 
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noteikumi”), iesniegšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē tā apstiprināšanai 

(līdz MK noteikumu Nr.313 noteiktajam termiņam – 30.06.2018.), KPR aicina 

Kurzemes pašvaldības iepazīties ar KPR DI plānu un tā pielikumiem un saskaņot 

KPR DI plānu un apliecināt pašvaldības gatavību veidot KPR DI plānā iekļauto 

sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, tostarp ar 

9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu.   

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas 

(15.02.2018. protokols Nr.2), Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas  

(15.02.2018.,protokols Nr.2), Finanšu komitejas (22.02.2018.protokols Nr.6) 

atzinumus,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu ar tā 

pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei. 

2. Apliecina pašvaldības gatavību 9.3.1.1. pasākuma ietvaros veidot KPR 

deinstitucionalizācijas plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju infrastruktūru paredzot, ka kopējā infrastruktūras izveides projekta 

summa ir 223922,00 EUR (ar snieguma rezervi) vai 210285,00 EUR (bez 

snieguma rezerves), kas paredzēta grupu dzīvokļu izveidei, kur projekta 

“Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 11 personām ar GRT,  

tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu: 

- bez snieguma rezerves - 178742,25 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 

45179,75 EUR apmērā  

- ar snieguma rezervi – 190333,70 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 

33588,30 EUR apmērā. 

 

Pielikumā: Finanšu ministrijas skaidrojums par snieguma rezerves piemērošanu ES 

fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā uz 6 lp. 

 

 

3.2. Par nekustamā īpašuma “Eķeļi” atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

Izskata [..] pilnvarotās personas [..] iesniegumu (28.07.2017.Nr.2.1.8/1028), 

kurā lūgts atļaut izpirkt nekustamo īpašumu “Eķeļi”, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kad. Nr. 64520120053 Dunikas pagastā.   

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25 .panta pirmās daļas 4.punktam, un 25.panta otrajai daļai 

personām, kuras nenoslēdza zemes izpirkuma līgumus ar Hipotēku banku līdz 

2011.gada 30.decembrim, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst 

zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi. Ar 2012 gada 19.jūlija lēmumu 

(prot.Nr.13) tika izbeigtas [..] zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz pastāvīgā 

lietošanā piešķirto „Eķeļi” kadastra numurs 64520120053 zemi un noslēgts zemes 

nomas līgums ar iespējamo mantinieku [..] jo [..] ir miris. 

Zeme pastāvīgā lietošanā [..] piešķirta ar 1992. gada un 1996. gada Dunikas 

pagasta padomes zemes komisijas lēmumiem. 
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24.08.2017. (prot.Nr.14. lēmums 5.5.) dome pieņēma lēmumu ierakstīt 

Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Eķeļi” kad.Nr..64520120053, platība 3,75ha, 

Dunikas pagastā Rucavas novadā. Veikt īpašuma “Eķeļi” novērtējumu, un pēc 

novērtējuma saņemšanas lemt par īpašuma atsavināšanu.  

Īpašums zemesgrāmatā uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 14.12.2017. 

Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000573585.  

2017. gada 13. novembrī 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 5 300.00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti euro un 00 euro centi). 

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

panta 4.daļas 8.punktu; 16.08.1995.gada likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides 

aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas (15.02.2017.,protokols Nr.2), 

Finanšu komitejas (22.02.2018.protokols Nr.6) atzinumus,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Eķeļi”, kad.Nr.64520120053 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā [..] par cenu 5 300.00 EUR (pieci tūkstoši 

trīs simti euro un 00 euro centi). 

2. Uzdot juristam sagatavot un noslēgt pirkšanas līgumu. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei sagatavot nostiprinājuma lūgumu. 

4. Uzdot Finanšu nodaļai īpašumu izslēgt no bilances. 

 

 

3.3. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada 

mācību iestādēs. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas (22.02.2018.protokols Nr.6) atzinumu, saskaņā 

ar 2016. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu  sniegtajiem 

pakalpojumiem”, pašvaldībai jānosaka viena izglītojamā mācību un audzināšanas 

izmaksas Rucavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2018. gada 1. janvāri, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs no 2018. gada 1. janvāra saskaņā ar 1.pielikumu: 

1. Rucavas pamatskolā – euro 183,93 mēnesī; 

2. Sikšņu pamatskolā ar pirmskolas izglītības grupu – euro 171,10 mēnesī; 

3. Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš - euro 141,56 mēnesī. 
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3.4. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 

( ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata jautājumu par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai 

izglītības iestādei. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas (22.02.2018.protokols Nr.6) atzinumu, saskaņā 

ar 2016. gada 13. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.787 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par 

izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām 

vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības 

iestādei””, pašvaldībai jānosaka vidējās izmaksas pirmskolas izglītības programmas 

izmaksu segšanai privātai izglītības iestādei ar 2018. gada 1. janvāri. 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

1. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par 

pirmskolas izglītības programmas īstenošanu, vienam izglītojamam no pusotra 

līdz četru gadu vecumam  euro 173,31. 

2. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par 

pirmskolas izglītības programmas īstenošanu, vienam izglītojamam, kam tiek 

īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei euro 93,38. 

3. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv 2018. gadam apstiprinātās 

vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas 

programmas īstenošanu. 

 

Pielikumā:  Vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par  

pirmskolas izglītības programmas īstenošanu 2018. gadā uz 1 lapas 

 

 

3.5. Par pabalsta piešķiršanu stihisku nelaimju gadījumā   

(Ziņo Sociālo un medicīnas lietu komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

 Izskata [..] iesniegumu  ar lūgumu  piešķirt pabalstu  sakarā ar mājās [..] 

nodegšanu, sadega visa iedzīve, tanī skaitā dokumenti. 

 Iesniegums tika izskatīts Sociālā dienesta sēdē ( 04.01.2018.,protokols 

Nr.1.12/1), kurā tika pieņemts lēmums  (Nr.2.10.) piešķirt pabalstu stihisku nelaimju 

gadījumā [..] euro 100,00 ( viens simts euro un 00 euro centi ) no Sociālā dienesta  

budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā Finanšu komitejas (22.02.2018.protokols Nr.6) 

atzinumu, pamatojoties uz Rucavas novada 2014.gada 27.jūnija saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 “Par pabalstiem Rucavas novadā” 18.punktu  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

Piešķirt pabalstu stihisku nelaimju gadījumā [..],  euro 100,00 ( viens simts euro un 00 

euro centi ) apmērā no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

http://www.rucava.lv/
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3.6. Par „Kārtības, kādā Rucavas novada pašvaldībā, tās iestādēs un 

struktūrvienībās tiek novērtēti un norakstīti pamatlīdzekļi un inventārs” 

apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata jautājumu par kārtību kādā Rucavas novada pašvaldībā noraksta 

pamatlīdzekļus.  

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, pašvaldībai ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Savukārt likums 

“Par grāmatvedību” 2. pants nosaka, ka  (…) grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami 

visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada 

pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (…), līdz ar to būtu izdodami šādi noteikumi, 

kas noteiktu likumīgu un caurspīdīgu rīcību ar pašvaldības mantu. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas (22.02.2018.protokols Nr.6) atzinumu, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 

3.punktu un Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

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

Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldībā, tās iestādēs un 

struktūrvienībās tiek novērtēti un norakstīti pamatlīdzekļi un inventārs”.  

 

Pielikumā:  Noteikumi “Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldībā, tās iestādēs un 

struktūrvienībās tiek novērtēti un norakstīti pamatlīdzekļi un inventārs” 

uz 3 lp. 

 

 

3.7. Par Rucavas novada 2018. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas 

novadam” nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte,  

Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

 

Saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetā paredzētajiem 

līdzekļiem,  Attīstības nodaļa  ir izstrādājusi nolikumu 2018.gada projekta konkursam 

“Labais darbs Rucavas novadam”. 

 Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu 

jautājumu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicināt sadarbību 

starp pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, atbalstot sabiedriski nozīmīgu 

aktivitāšu īstenošanu Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas (22.02.2018.protokols Nr.6) atzinumu, 

Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas (15.02.2018.prot.Nr.2) 

atzinumu, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 

27.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72., 73. 

un 76. pantu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Romārs Timbra, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Apstiprināt 2018. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” 

nolikumu.  

 

Pielikumā: 2018. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” nolikums. 

 

 

No sēžu zāles iziet deputāts R.Timbra. 

 

 

 

4. Par civilās aizsardzības komisijas izveidošanu  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits)  

 

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma un Ministru 

kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – MK Nr. 582) 

prasībām 2017. gada 30. novembrī tika izveidota Grobiņas sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisija. Minētās komisijas sastāvā ietilpst: Rucavas novada 

pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Nīcas novada pašvaldība, Priekules novada 

pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Aizputes novada 

pašvaldība un Pāvilostas novada pašvaldība. 

MK Nr.582 7. punkts nosaka, ka ņemot vērā iespējamos apdraudējumus 

pašvaldības (pašvaldību) teritorijā, komisijas sastāvā iekļaut pārstāvjus no 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles 

centrs, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts policijas, Nacionālajiem bruņotajiem 

spēkiem, Valsts meža dienesta, Valsts vides dienesta, akciju sabiedrības “Sadales 

tīkli” un citām institūcijām.  

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izveidot Grobiņas sadarbības teritoriju 

civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā: 

Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētājs; 

Jānis Pošeiko (Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas 2. daļas 

komandieris) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekššedētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks;  

Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks; 

Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komisijas priekšsēdētāja 

vietniece; 

Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes) – 

komisijas loceklis;  

Aivita Vītoliņa (pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes 

pārvaldes) – komisijas loceklis; 
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Liene Kaļiņina (pārstāvis no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

Kurzemes reģionālā centra) – komisijas loceklis; 

Roberts Bērziņš – (pārstāvis no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 

pārvaldes) – komisijas loceklis; 

Māris Otanķis (pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības) 

– komisijas loceklis; 

Gatis Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis; 

Jeļena Mjasņikova (pārstāvis no Slimību profilakses un kontroles centra Liepājas 

Kurzemes reģionālās nodaļas) – komisijas loceklis; 

Vilmārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44. 

kājinieku bataljona). 

Komisijas protokoliste – Grobiņas novada Domes pašvaldības administrācijas 

izpildsekretāre Ieva Skābarde.  

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 

21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra 

noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijām” 7.punktu,  

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Izveidot Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju šādā 

sastāvā: 

1.1.Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 

priekšsēdētājs; 

1.2.Jānis Pošeiko (Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas 2. daļas 

komandieris) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

1.3.Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekššedētājs) – komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks;  

1.4.Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

1.5.Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks; 

1.6.Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks; 

1.7.Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komisijas 

priekšsēdētāja vietniece; 

1.8.Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

1.9.Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks; 

1.10.Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes) – 

komisijas loceklis;  

1.11.Aivita Vītoliņa (pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes 

pārvaldes) – komisijas loceklis; 

1.12.Liene Kaļiņina (pārstāvis no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

Kurzemes reģionālā centra) – komisijas loceklis; 

1.13.Roberts Bērziņš – (pārstāvis no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 

pārvaldes) – komisijas loceklis; 

1.14.Māris Otanķis (pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes 

virsmežniecības) – komisijas loceklis; 
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1.15.Gatis Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis; 

1.16.Jeļena Mjasņikova (pārstāvis no Slimību profilakses un kontroles centra 

Liepājas Kurzemes reģionālās nodaļas) – komisijas loceklis; 

1.17.Vilmārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44. 

kājinieku bataljona) – komisijas loceklis. 

2. Apstiprināt Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju uz Rucavas 

novada domes pilnvaru laiku. 

3. Apstiprināt par Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas 

protokolisti Grobiņas novada domes pašvaldības administrācijas izpildsekretāri Ievu 

Skābardi.  

 

Sēžu zālē ienāk deputāts R.Timbra. 

Pulksten 15.10 sēžu zālē ienāk deputāts A.Rolis. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E. Bertrams sniedz informāciju par veiktajām cenu izpētēm, 

izsludinātajiem iepirkumiem, komunālās daļas darbiem, veiktajiem ceļu satiksmes 

intensitātes mērījumiem, kā arī atbild uz deputātu jautājumiem. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J. Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J. Veits sniedz informāciju par tikšanām, autoceļiem un 

citu aktuālu informāciju.  

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.40 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         26.02.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

26.02.2018. 
    

 


