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     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2018. gada 22.martā        Nr.6 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

Nepiedalās: domes priekšsēdētājs Jānis Veits (slimības dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

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

Feodosova, jurists Gints Šķubers, nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra Bļinova 

 

Uzaicināti: 

SIA “Spīlas” valdes loceklis Māris Ģēģeris, SIA “Compaqpeat” pārstāve [..] 

 

 

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 domes lēmuma atcelšanu 

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.3. Par zemes gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim  

1.4. Par nomātās zemes platības samazināšanu 

1.5. Par nekustamā īpašuma „Tebras” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.6. Par nekustamā īpašuma „Čākuri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.7. Par nekustamā īpašuma „Mežlejas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.15. Par īpašuma “Upati” apmežošanu 

1.16. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2018.gada 22.februāra lēmumā  

 (protokols Nr.4; 1.5.)  

1.17. Par 2018. gada 25.janvāra lēmuma  (protokols Nr.1; 1.10.) grozīšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”- 10 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.2. Par dzīvokļa maiņu 

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.4. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 

2.5. Par dzīvojamās telpas “Māja Nr.5”- 8 īres līguma pagarināšanu Rucavas novada 

Rucavas pagastā 

2.6. Par Rucavas novada domes pārstāvja apstiprināšanu biedrībā “Liepājas rajona 

partnerība” 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

E.Bertrams) 

 

3.1. SIA “Spīlas” 2017. gada pārskata apstiprināšana 

3.2. Konkursa “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” nolikuma apstiprināšana 

3.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

 

4. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu 

5. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 
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Priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu apstiprināt 2018.gada 

22.marta sēdes darba kārtību, izdarot šādus grozījumus: izskatīt sēdes sākumā 

jautājumu 3.1. SIA “Spīlas” 2017. gada pārskata apstiprināšana un iekļaut papildus 

jautājumus: 

6. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

7. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

8. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma  (protokols Nr.4; 3.1.) grozīšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

9. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma  (protokols Nr.4; 1.21.) grozīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas priekšsēdētājs 

A.Bārdulis) 

10. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības komitejas priekšsēdētājs 

A.Bārdulis)  

11. Par sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu 

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

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

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

Apstiprināt 2018.gada 22.marta sēdes darba kārtību, izdarot šādus grozījumus:  

1. Izskatīt sēdes sākumā jautājumu 3.1. SIA “Spīlas” 2017. gada pārskata 

apstiprināšana. 

2. Iekļaut papildus jautājumus: 

6. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

7. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

8. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma  (protokols Nr.4; 3.1.) grozīšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

9. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma  (protokols Nr.4; 1.21.) grozīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

10. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

11. Par sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu 
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Ņemot vērā izmaiņas sēdes darba kārtībā, izskata sēdes sākumā. 

 

3.1. SIA “Spīlas” 2017. gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo M.Ģēģeris, R.Timbra, L.Kalniņa) 

 

Deputāti izskata jautājumu par SIA “Spīlas” 2017. gada pārskata apstiprināšanu. 

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

ņemot vērā finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.03.2018., protokols Nr.7) ieteikumu , 

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

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

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

1.  Apstiprināt SIA “Spīlas” 2017. gada pārskatu. 

2.  SIA “Spīlas” 2017. gada peļņu 12724 euro novirzīt iepriekšējo gadu 

zaudējumu segšanai. 

 

Pielikumā: SIA “Spīlas” 2017. gada pārskats uz 8 lp. 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

No sēdes telpas iziet A.Rolis. 

 

1.1. Par domes lēmuma atcelšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu (prot. 

Nr.1; 1.8.) “Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Latvijas Mobilais Telefons” 

(turpmāk tekstā – Lēmums) bija paredzēts noslēgt apbūves tiesību līgumu ar SIA 

“Latvijas Mobilais Telefons” par Rucavas novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala 

“Rucavas muitas punkts”, kadastra numuru 64840160156 un platību 0,03 ha platībā 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons”  piederošās bāzes stacija un antenas balsta 

uzturēšanai. Iepriekš minētais zemes gabals nodots lietošanā uz 10 gadiem, ar 

apbūves tiesību lietošanas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 2.panta pirmā daļa noteic, 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 paredzētajiem mērķiem, kā arī 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Savukārt šā paša likuma 3.panta 2.punkts 

nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 

mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 

personai par iespējami augstāku cenu. 

Saskaņā ar Civillikuma 1129.
2 

pantu noteikts, ka zemesgabals, uz ko attiecas 

apbūves tiesība apbūves tiesības termiņš, nedrīkst būt mazāks nekā 10 gadi, šis pats 

termiņš ir attiecināms arī uz maksu par apbūves tiesību piešķiršanu. 

Šobrīd normatīvie akti nenoteic speciālu regulējumu, kādā veidā publiskas 

personas piešķir apbūves tiesību privātpersonām.  

Civillikumā ir ietverts vispārējais privāttiesību regulējums par apbūves tiesību 

un tās piešķiršanu, tai skaitā maksu par apbūves tiesību piešķiršanu. Tomēr uz 

publisku personu, kas darbojos privāto tiesību jomā, attiecas arī publisko tiesību 
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regulējums attiecībā pret publiskas personas rīcību ar tās mantu, tajā skaitā Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Šobrīd 

publiskas personas zemes nomas maksu regulē 2007.gada 30.oktobra Ministru 

kabineta noteikumi Nr.735 “Noteikumu par publiskas personas zemes nomu” 

7.2.punkts, kas nosaka, ka apbūvēta zemes gabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā 

no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā  28 euro gadā, ja saskaņā ar šo 

noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

Savukārt Civillikuma 1129.
2
pants nosaka apbūves tiesības termiņš, nedrīkst 

būt mazāks nekā 10 gadi, šis pats termiņš ir attiecināms arī uz maksu par apbūves 

tiesību piešķiršanu. No Civillikuma 1129.
2
panta izriet, ka nosakot apbūves tiesību 

termiņu, šāds pat termiņš attiecināms uz maksu par apbūves tiesību piešķiršanu. Tātad 

noslēdzot apbūves tiesību līgumu, ar apbūves tiesību maksu 1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības, apbūves tiesīgajam šāda apbūves tiesību maksa saglabātos 

turpmākos 10 gadus, kas ir izdevīga apbūves tiesīgajam, nevis pašvaldībai, jo 

Civillikums nenosaka to, ka līguma termiņa laikā tā vārētu tikt grozīta. Līdz ar to 

šādas apbūves tiesību maksas noteikšanas gadījumā netiek ievēroti likuma „Par valsts 

un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” nosacījumi. 

Dotajā gadījumā ir jāņem vērā tas, ka turpmāko 10 gadu laikā var mainīties likuma 

normas par zemes nomas maksas apmēru publiskām personā, ko apstiprina arī 

publiskajā telpā izskanējušās runas par nepieciešamību būtiski palielināt valsts un 

pašvaldības zemes nomas maksu, ko apstiprina Ministru kabinetā iesniegtais 

likumprojekts, kas šī gada februārī tomēr netika apstiprināts. 

Ņemot vērā minēto secināms, ka Lēmums ir atceļams, jo nākotnē varētu radīt 

zaudējumus Rucavas novada pašvaldībai, dēļ tā, ka Civillikuma 1129.
2
pantā ietvertais 

regulējums attiecībā uz maksu par apbūves tiesību piešķiršanu, ierobežo pašvaldību 

gūt maksimālo labumu no savā valdījumā esošā īpašuma gadījumos, kad izmainās 

likme valsts un pašvaldības zemes nomas maksai. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 85.pantu administratīvais akts ir 

tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks — ja neatbilst tiesību normām. 

Dotajā gadījumā Lēmums neatbilst likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 2.punktam. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punktu 

adresātam labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja adresāts vēl nav 

izmantojis savas tiesības, kuras šis administratīvais akts apstiprina vai piešķir. Ņemot 

vērā to, ka apbūves tiesību līgums ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” vēl nav 

noslēgts, līdz ar to nekādi zaudējumi SIA “Latvijas Mobilais Telefons” nav radušies, 

tādējādi Lēmuma atcelšanai ir leģitīms mērķis – nodrošināt Rucavas novada 

pašvaldību no iespējamiem zaudējumiem (negūtās peļņa veidā), ja nākotnē tiktu 

mainīts normatīvais regulējums attiecībā uz publisko personu zemes nomas maksu. 

Minēto leģitīmo mērķi var sasniegt atceļot, Lēmumu un, izdodot jaunu administratīvo 

aktu par zemes nomas līguma noslēgšanu, jo tas dotajā gadījumā pašvaldībai ir 

izdevīgāks, tāpēc ka zemes nomas līgumā var iekļaut nosacījumu, ka zemes nomas 

maksa var tikt paaugstināta, ja mainās publisko personu zemes nomas maksas likme. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,  21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) 

apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2112., 2124. pantiem, 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 7
1
., 7.

2
punktu, 7.2.apakšpunktu 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET 

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

1. atcelt Rucavas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu (prot. Nr.1; 1.8.) 

“Par apbūves tiesību piešķiršanu SIA “Latvijas Mobilais Telefons”. 

2. Uzdot juristam sagatavot līgumu par zemes nomas tiesību piešķiršanu. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu, iekļaujot zemes nomas līgumā nosacījumu, ka 

zemes nomas maksa var tikt paaugstināta, ja mainās publisko personu zemes 

nomas maksas likme. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram E.Bertramam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401. 

 

 

1.2. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], deklarētā dzīvesvieta [..], iesniegumu (08.03.2018.Nr.2.1.13/386), 

kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no divām zemes 

vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] Rucavas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) 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, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 

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

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

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

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

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

[..] 

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

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

0101. 

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

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

0101. 

6. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

8. 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. 

Sēdes telpā ienāk A.Rolis. 
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1.3. Par zemes gabala daļu iedalīšanu bezatlīdzības kārtībā dzīvoklim  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..] iesniegumu (22.02.2018.Nr.2.1.13/) ar lūgumu, iedalīt 

bezatlīdzības kārtībā īpašumā nepieciešamo domājamo zemes gabala daļu no 

kopīpašuma, kas ir dzīvoklim [..]. Dzīvoklis ir privatizēts par pajām. Lēmums 

nepieciešams, lai dzīvokli ierakstītu zemesgrāmatā.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. nodot [..] bezatlīdzības kārtībā īpašumā domājamo 630/13658 zemes gabala 

daļu no [..] kopīpašuma, kas nepieciešams dzīvoklim [..], ierakstīšanai 

zemesgrāmatā [..]. 

2. Noslēgt vienošanos par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.4. Par nomātās zemes platības samazināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (27.02.2018.Nr.2.1.13/340), kurā lūgts samazināt 

nomātā zemes gabala [..], nomājamo platību uz 3,00 ha un noslēgt jaunu zemes nomas 

līgumu.  

Nekustamā īpašuma [..] kopējā platība ir 12,7987 ha. Uz minētā zemes gabala 

atrodas ēkas, kas pieder [..]. Ar 26.01.2007. Dunikas pagasta padomes lēmumu 

(protokols Nr.2 lēmums Nr.1.4.) [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz īpašumu un 

noslēgts zemes nomas līgums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punkta 1. 

apakšpunktu un personīgo iesniegumu  

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

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

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

1. atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu 9,7987 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

2. atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunie Pieši”; 

3. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 
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4. atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 

5. Paliekošai zemes vienībai “Pieši” kad.apz.64520080005 noteikt zemes lietošanas 

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

kods - 0101. 

6. Pārslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu “Pieši”, kadastra 

apzīmējums 64520080005, 3,0 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

8. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no [..] 

9. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

10. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

11. 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 nekustamā īpašuma „Tebras” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 

2.p.) “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Tebras” kad.Nr.64520020066, kad.apzīm.64520020066 Dunikas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520020066 Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Tebras”; 

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

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Tebras” kad.Nr.64520020066, noteikt zemes lietošanas 

mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība- NĪLM 

kods 0201. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.6. Par nekustamā īpašuma „Čākuri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 

2.p.) “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Čākuri” kad.Nr.64840050014, kad.apzīm.64840050047 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840050014 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Čākuri”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 2,8 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Čākuri” kad.Nr.64840050014, kad.apz.64840050047 noteikt 

zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība- NĪLM kods 0201. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.7. Par nekustamā īpašuma „Mežlejas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 

2.p.) “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes gabalu piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo 

īpašumu „Mežlejas” kad.Nr.64840080281, kad.apzīm.64840080281 Rucavas pagastā, 

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

zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:   
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1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080281 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

piešķirt nosaukumu “Mežlejas”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,4 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Mežlejas” kad.Nr.64840080281, kad.apz.64840080281 

noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība- NĪLM kods 0201. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (07.03.2018.Nr.2.1.13/378), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /28 ”, kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /28” 

kadastra apzīmējums 6452 0060661,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.04.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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 zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (07.03.2018.Nr.2.1.13/380), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Ječi 5/38”, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:   
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1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu “Ječi 5/38” kadastra 

apzīmējums 6452 0050978,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.04.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (13.03.2018.Nr.2.1.13/398), kurā lūgts pārtraukt 

zemes nomas līgumu uz zemes gabalu “Bites /12”, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

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

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu “Bites /12” kadastra 

apzīmējums 6452 0051121,  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.04.2018. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (07.03.2018.Nr.2.1.13/381), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu “Ječi 5/38”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

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

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

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu “Ječi 5/38”,  kadastra 

apzīmējums 6452 0050978,  0,06 ha platībā,  kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 



12 
 

Rucavas novada domes 2018.gada 22.marta sēde 

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

maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2018.gada 1.aprīļa līdz 

2028.gada 31.martam. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (07.03.2018.Nr.2.1.13/379), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /28”, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

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

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

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu “Ječu līdumnieks /28”,  

kadastra apzīmējums 6452 0060661,  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 2018.gada 1.aprīļa līdz 

2028.gada 31.martam. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 
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1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (09.03.2018.Nr.2.1.13/387), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumus uz zemes gabaliem “Ječi 6/19” un “Ječi 6/21”, kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

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

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

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

1. noslēgt zemes nomas līgumus ar [..], uz zemes gabaliem “Ječi 6/19”,  kadastra 

apzīmējums 6452 0050600,  0,06 ha platībā un “Ječi 6/21” kadastra 

apzīmējums 64520050598, 0,0792ha 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 2018.gada 1.aprīļa līdz 

2028.gada 31.martam. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (13.03.2018.Nr.2.1.13/397), kurā lūgts noslēgt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu “Bites /12”, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz 30.10.2007. MK 

noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"18.3.apakšpunktu 

un personīgo iesniegumu  

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

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

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

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu “Bites /12”,  kadastra 

apzīmējums 6452 0051121,  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 2018.gada 1.aprīļa līdz 

2028.gada 31.martam. 
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4. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

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

ielā 4. 

 

 

1.15. Par īpašuma “Upati” apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

 Izskata SIA “Dziru Dzirnavas” Reģ.Nr.40003873516, juridiskā adrese: “Dziru 

Dzirnavas”, Zantes pag., Kandavas nov., LV-3134, iesniegumu 

(05.03.2018.Nr.2.1.8/3/201), kurā lūgts atļaut apmežot lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi nekustamajā īpašumā “Upati” Rucavas pagastā, kadastra Nr.64840040137  

1,16ha platībā . 

  Kopējā zemes vienības platība ir 4,33 ha. Zeme nav meliorēta. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz spēkā esošo 

Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības 

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

2013.-2025.gadam”) 4.10. Lauku zemes, 255.punktu un iesniegumu 

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

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

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

1. atļaut SIA “Dziru Dzirnavas” Reģ.Nr.40003873516, apmežot īpašumā “Upati” 

kad.Nr.64840040137 lauksaimniecības zemi 1,16ha platībā, Rucavas pagastā. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

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. 

 

 

1.16. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2018.gada 22.februāra  

lēmumā  (protokols Nr.4; 1.5.)  

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Konstatēts, ka 2018.gada 22.februāra lēmumā (protokols Nr.4; 1.5.) “Par 

jaunas adreses piešķiršanu” lemjošā daļā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, tādējādi 

nepieciešams šo kļūdu izlabot.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) 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 – 8 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2018.gada 22.februāra 

sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 1.5.) lemjošās daļas 1.punktā  - izsakot to šādi:   
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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 [..].  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

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. 

 

 

1.17. Par 2018. gada 25.janvāra lēmuma  (protokols Nr.1; 1.10.) grozīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..] iesniegumu (12.03.2018.Nr.2.1.13/394), kurā lūgts grozīt 

2018.gada 25.janvāra domes lēmuma “Par nekustamā īpašuma sadalīšanu” (prot.Nr.1; 

1.10.) piekto, sesto, septīto un devīto  punktu, atļaujot atdalīt no nekustamā  īpašuma 

[..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], bet ne zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..].  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 15.03.2018.(protokols Nr.3) lēmumu un pamatojoties uz personīgo 

iesniegumu 

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

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

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

1. grozīt 2018.gada 25.janvāra domes lēmuma (protokols Nr.1; 1.10.) “Par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu” piekto, sesto, septīto un devīto  punktu; 

2. piekto punktu izteikt šādi: atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

64840010054, platība 1,2 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. sesto punktu izteikt šādi: atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

64840010054, piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunbaitiķi”; 

4.  septīto punktu izteikt šādi: zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

64840010054 noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Devīto punktu izteikt šādi: zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

64840010133, 64840070099, 64840070237 noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

0101. 

6. Lēmuma izpildi nodrošināt nekustamā īpašuma speciālistei Dz.Bļinovai. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

A.Rolis izsaka priekšlikumu pārcelt izskatīšanai pie komitejas jautājumiem 9. un 10., 

deputāti neiebilst. 
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9. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma  (protokols Nr.4; 1.21.) grozīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

Izskata [..], iesniegumu (15.03.2018.Nr.2.1.13/410), kurā lūgts grozīt 

2018.gada 22.februāra domes lēmuma “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem 

īpašumiem” prot.Nr.4, 1.21. piekto  punktu, atļaujot atdalīt no nekustamā  īpašuma [..] 

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

no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirot jaunu 

nosaukumu [..]. 

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 un personīgo iesniegumu 

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

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

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

1. grozīt 2018.gada 22.februāra domes lēmuma “Par zemes ierīcības projektu 

nekustamajiem īpašumiem” prot.Nr.4, 1.21. piekto punktu, bet sesto punktu 

izteikt citā redakcijā 

2. piekto punktu izteikt šādi: atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu [..] (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas); 

3. sesto punktu izteikt šādā redakcijā: atdalītai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 

4. papildināt grozīto lēmumu ar septīto punktu šādā redakcijā: zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

5. papildināt grozīto lēmumu ar astoto punktu šādā redakcijā: Atdalīt no 

nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 5,3 

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

pievienot nekustamajam īpašumam [..]; 

6. papildināt grozīto lēmumu ar devīto punktu šādā redakcijā: zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

7. papildināt grozīto lēmumu ar desmito punktu šādā redakcijā: Atdalīt no 

nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 

11,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

8. papildināt grozīto lēmumu ar vienpadsmito punktu šādā redakcijā: atdalītai 

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

9. papildināt grozīto lēmumu ar divpadsmito punktu šādā redakcijā: zemes 

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

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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10. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis)  

 

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

40003388748, Liepājas biroja, iesniegumu (20.03.2018.Nr.2.1.8/3/261), kurā lūgts  

saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu [..], zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] un [..], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], robežu 

pārkārtošanā.  

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

kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 2,8 ha, atdalīt zemes gabalu 0,4ha platībā un no 

nekustamā īpašuma [..], kuras kopējā platība ir 6,6 ha atdalīt zemes gabalu 1,0 ha 

platībā. 

Pēc zemes gabalu robežu pārkārtošanas nekustamajam īpašumam [..] zemes 

platība būs 8,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), 

īpašumam [..] platība būs 1,4 ha (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas). 

2018.gada 22.februārī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( 

prot.Nr.4,1.21.) “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem”, robežu 

pārkārtošanu 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"). 

Pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu; 14.09.2006. „Zemes ierīcības 

likuma" 19.pantu 

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

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

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

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

un [..] zemes vienībai ar kad.apz. [..] robežu pārkārtošanā, [..]. 

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. 

 

 

No sēdes telpas iziet R.Timbra. 
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2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas “Tīrumi”- 10 īres līguma pagarināšanu Rucavas 

novada Rucavas pagastā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

19.02.2018.Nr.2.1.13/321), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

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

[..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.03.2018.protokols Nr.3) 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, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega 

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

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

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar [..].  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos 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. 

 

 

2.2. Par dzīvokļa maiņu 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

18.01.2018.Nr.2.1.13/241), kurā lūgts izskatīt jautājumu par iespēju samainīt 

pašreizējo dzīvojamo telpu, adresē “Mazkatuži” – 4,  Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, uz lielāku dzīvojamo telpu, adresē “Mazkatuži” – 2,  Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, kura atrodas 1.stāvā un kurā ir virtuve un tualete, jo pašreizējā 

dzīves vietā tās neesot.  

[..] 

Dzīvojamā telpa “Mazkatuži”-2 ir atbrīvojusies ar 01.12.2017. kad tika 

izbeigtas īres attiecības ar iepriekšējo īrnieku. 

Pēc Komunālās daļas vadītāja Edgara Riežnieka sniegtās informācijas 

pašreizējā dzīvesvietā ir atsevišķa telpa bez plīts (virtuve) un dzīvojamā istaba, 

sanitārais mezgls atrodas pretējā dzīvoklī uz kuru no izīrētā dzīvokļa ir pieslēgta 

elektrība. 

Jautājums tika skatīts 2018.gada15.februāra Tautsaimniecības, tūrisma un 

attīstības pastāvīgās komitejas sēdē, kurā tika atlikts, uzdodot komunālajai daļai 

sakārtot pašvaldības dzīvokļus mājā “Mazkatuži”, nodrošinot labierīcības. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.03.2018.protokols Nr.3) atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Gundega Zeme); PRET – 

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

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

01.04.2018. 

2. Mainīt dzīvojamo telpu, adresē „Mazkatuži”- 4, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads [..] uz dzīvojamo telpu , adresē “Mazkatuži” – 2. Rucavas pagasts, 

Rucavas novads pēc [..]. 

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

“Mazkatuži”- 4, Rucavas pagasts, Rucavas novads [..]. 

4. Izīrēt divistabu dzīvokli Nr.2 mājā “Mazkatuži”, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads,  [..].  

5. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē “Mazkatuži”-2, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, ar [..]. 

5. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos I. Feodosovai. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (28.02.2018. 

Nr.2.1.13/349), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas pagasta 

dzīvokļu rindā un vienistabas dzīvokli Rucavas centrā. 

 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 (19.03.2018.protokols 

Nr.3) atzinumu, 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 – 7 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..]. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos 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 uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (16.02.2018. 

Nr.2.1.13/325), kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas 

pagasta dzīvokļu rindā uz vienistabas dzīvokli, jo pašreizējā dzīves vietā grūti dzīvot, 

nav labierīcības. 



20 
 

Rucavas novada domes 2018.gada 22.marta sēde 

 [..] 

   Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.03.2018.protokols Nr.3) atzinumu, 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 – 7 (Antra Ate, Andis 

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

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

1. Uzņemt Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā [..]. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos 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 dzīvojamās telpas “Māja Nr.5”- 8 īres līguma pagarināšanu Rucavas 

novada Rucavas pagastā 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums 

19.03.2018.Nr.2.1.13/411), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres 

līguma, adresē “Māja Nr.5” – 8, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

[..] 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 

(19.03.2018.protokols Nr.3) 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, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega 

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

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē „Māja Nr.5”- 8, Rucava,   

Rucavas pagasts, Rucavas novads ar [..].  

2. Lēmuma izpildi nodrošināt speciālistei mājokļu jautājumos 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. 

 

 

2.6. Par Rucavas novada domes pārstāvja apstiprināšanu biedrībā “Liepājas 

rajona partnerība” 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2017. gada 25. maija lēmumu (prot. Nr.8, 

2.5.p), par Rucavas novada domes pārstāvi biedrībā “Liepājas rajona partnerība” tika 

iecelts Edgars Bertrams, kurš tajā brīdī ieņēma Rucavas novada domes Attīstības 

nodaļas vadītāja amatu. Sakarā ar to, ka Attīstības nodaļu šobrīd vada Raimonda 

Ābelīte, nepieciešams nomainīt Rucavas novada domes pārstāvi biedrībā “Liepājas 

rajona partnerība”.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas (19.03.2018.protokols 

Nr.3) atzinumu 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis 

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

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

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

Attīstības nodaļas vadītāju Raimondu Ābelīti. 

 

 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

E.Bertrams) 

 

3.1. SIA “Spīlas” 2017. gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo M.Ģēģeris, R.Timbra, [..]) 

 

Ņemot vērā izmaiņas sēdes darba kārtībā, izskata sēdes sākumā. 

 

 

3.2. Konkursa “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” nolikuma 

apstiprināšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Lai nodrošinātu Rucavas novada vizuālo identitāti un sagatavotu Rucavas 

novada karoga skici, sagatavots konkursa “Par Rucavas novada karoga skices 

izstrādi” nolikuma projekts. Konkursa mērķis ir izveidot Rucavas novada karogu 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu kā unikālu 

Rucavas novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas dabu, 

kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas. 

Ņemot vērā finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.03.2018., protokols Nr.7) ieteikumu un  

pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7. un 27.punktu un 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

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

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

1. Apstiprināt konkursa “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” nolikumu. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Izglītības, kultūras un sporta komitejai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Pielikumā: Konkursa “Par Rucavas novada karoga skices izstrādi” nolikums uz 4 lp. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

No sēdes telpas iziet deputāte L.Jaunzeme. 
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3.3. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I. Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2018. gada 

pamatbudžetā. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus. 

Ņemot vērā finanšu pastāvīgās komitejas ( 19.03.2018., protokols Nr.7) ieteikumu, 

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

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega 

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

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

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

3. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.10 “Neparedzēto izdevumu 

fonds” 

4. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.13 “Rucavas novada bāriņtiesa”. 

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

centrs”. 

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

7. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.24 „Sporta pasākumi Dunikā”. 

8. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.25 Sporta pasākumi Rucavā”. 

9. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.27 “Sikšņu bibliotēka” 

10. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.28”Rucavas kultūras nams”. 

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

12. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.30 Tradicionālā kultūra”. 

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

14. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.34 “Sikšņu pamatskola ar 

pirmskolas izglītības grupu”. 

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

16. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.37 “Nīcas mūzikas skolas 

Rucavas mācību punkts”. 

17. `Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā 38 „ Mākslas studija” 

18. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.40 „Bērnu un jauniešu dienas 

centrs „Purenītes””. 

19. Apstiprināt budžeta grozījumus pielikumā Nr.41 „Izglītības papildus 

pakalpojumi  (Pieaugušo izglītība )”. 

20. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4/B 

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos 

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

21. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to 

parakstīšanas triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

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

brīvi pieejami Rucavas novada domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

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

„„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 02.02.2018. saistošos noteikumos 

Nr2/B „Par Rucavas novada pašvaldības 2018. gada budžetu””. 
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4. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata [..], iesniegumu (08.03.2018. Reģ.Nr.2.1.13/384), kurā lūgts atbrīvot 

no iepirkuma komisijas locekļa amata. [..] par iepirkumu komisijas locekli iecelta ar 

2015.gada 14.janvāra domes lēmumu (prot.Nr.1; 299.)  

Pamatojoties uz “Publisko iepirkumu likuma” 24. pantu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

nolikuma 1.2.punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – 

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

1. Atbrīvot [..] no iepirkumu komisijas locekļa amata 2018.gada 22.martā. 

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

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

ielā 4. 

 

 

5. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata [..], iesniegumu (13.03.2018. Reģ.Nr.2.1.13/395), kurā lūgts atbrīvot 

no iepirkuma komisijas locekļa amata no 2018.gada 3.aprīļa.  

Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu , Rucavas novada 

pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma 1.2.punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Bārdulis, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – 

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

1. Atbrīvot [..] no iepirkumu komisijas locekļa amata 2018.gada 3.aprīlī. 

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

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

ielā 4. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte L.Jaunzeme. 

 

 

6. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata administratīvās komisijas sekretāres [..] iesniegumu (27.11.2017. 

Reģ.Nr.2.1.8/1628), kurā lūgts atbrīvot no administratīvās komisijas. [..] par 

administratīvās komisijas locekli iecelta ar 2016.gada 25.augusta domes lēmumu 

(prot.Nr.16; 5.).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

un personīgo iesniegumu, 

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

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

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

1. Atbrīvot [..] no administratīvās komisijas locekļa amata 2018.gada 22.martā. 
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

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

ielā 4. 

 

 

 

7. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata administratīvās komisijas priekšsēdētājas [..], iesniegumu (29.12.2017. 

Reģ.Nr.2.1.8/1874), kurā lūgts atbrīvot no administratīvās komisijas.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

un personīgo iesniegumu, 

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

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

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

1. Atbrīvot [..], no administratīvās komisijas locekļa amata 2018.gada 22.martā. 

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

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

ielā 4. 

 

 

 

8. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma  (protokols Nr.4; 3.1.) grozīšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2018. gada 21. martā tika saņemta Kurzemes plānošanas reģiona (turpmāk 

KPR) vēstule Nr. 8-1/ KV-DI/40/18 “Par KPR DI plāna ar tehniskiem precizējumiem 

saskaņošanu projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros. Šajā vēstulē KPR informē, ka 

15.03.2018. tika sasaukta sanāksme Labklājības ministrijā (turpmāk LM), un 

20.03.2018. LM  plānošanas reģioniem sniedza rakstiskus norādījumus par precizētu 

9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamo finansējuma summu (kvotu) ar/bez snieguma 

rezerves sadalījumu pa reģioniem, kas pieejams lielajām pilsētām, un snieguma 

rezerves piemērošanas procentiem pašvaldību līmenī. Ņemot vērā sniegtos 

norādījumus, KPR DI plānā ir veikti atbilstoši tehniskie precizējumi.  

Lai sagatavotu KPR DI plānu (ar tehniskiem precizējumiem) izskatīšanai KPR 

Attīstības padomē un iesniegšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē tā 

apstiprināšanai, KPR aicina Kurzemes pašvaldības līdz 10.04.2018 precizēt 

pašvaldību līdz šim iesniegtos KPR DI plāna saskaņojumus.   

Saskaņā ar šiem precizējumiem, Rucavas novada pašvaldības kopējā 

infrastruktūras izveides projekta summa ar snieguma rezervi mainās no 223922,00 

EUR uz 225287,00 EUR, tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo ERAF 

līdzfinansējumu: ar snieguma rezervi –  no 190333,70 EUR uz 191493,95 EUR un 

pašvaldības līdzfinansējumu no 33588,30 EUR uz 33793,05 EUR. 

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

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

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

Veikt grozījumu Rucavas novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā (protokols 

Nr.4, 3.1.) “3.1. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 
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Rucavas novada domes 2018.gada 22.marta sēde 

saskaņošanu  projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros”, izteicot lēmuma 2.punktu šādā 

redakcijā: 

“2. Apliecina pašvaldības gatavību 9.3.1.1. pasākuma ietvaros veidot KPR DI 

plānā iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru 

paredzot, ka kopējā infrastruktūras izveides projekta summa ir 225287,00 

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 

46544,75 EUR apmērā; 

- ar snieguma rezervi - 191493,95 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 

33793,05 EUR apmērā.” 

 

 

 

9. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma  (protokols Nr.4; 1.21.) grozīšanu 

 

Izskata pie Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas 

jautājumiem. 

 

 

 

10. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  
 

Izskata pie Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas 

jautājumiem. 

 

 

 

 

11. Par sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Izskata sociālā dienesta vadītājas [..], iesniegumu (20.03.2018. 

Reģ.Nr.2.1.13/424), kurā lūgts atbrīvot no sociālā dienesta vadītājas amata.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 

Rucavas novada sociālā dienesta nolikuma 4.3. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

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

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Romārs Timbra), NOLEMJ:   

Atbrīvot sociālā dienesta vadītāju [..], no sociālā dienesta vadītājas amata 2018.gada 

13.aprīlī. 

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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Rucavas novada domes 2018.gada 22.marta sēde 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E. Bertrams sniedz informāciju par veiktajām cenu izpētēm un 

iepirkumiem, ieviesto dokumentu vadības sistēmu,  komunālās daļas darbiem Rucavā 

un Sikšņos – sniega tīrīšanu, krūmu pļaušanu, malkas sagādi u.c. Informē, ka 

apstiprināts projekta iesniegums “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna 

labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” ar Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansējumu 70% no attiecināmajām izmaksām. 

Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis sniedz aktuālu informāciju par 

pašvaldības darbu. Rucavas novada dome pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks                    Andis Rolis  

                         23.03.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

23.03.2018. 
    

 


