
 
 

     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 

2019. gada 25. jūlijā                                                                          Nr.11 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis, deputāti Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

 

 

Nepiedalās:  

Deputāts Jānis Veits (atvaļinājumā). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, finanšu 

analītiķe Ināra Reine, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, Dunikas pagasta 

pārvaldes vadītāja Agija Kaunese. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2019. gada 25. jūlija sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

1.1. Par zemes gabala [..] izpirkšanu 

1.2. Par īpašumu apvienošanu 

1.3. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
64840040206 

1.4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8. Par adreses piešķiršanu 

1.9. Par nekustamā īpašuma “Mežjāņi” apmežošanu 

 

2. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

2.1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas informatīvs ziņojums 
 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine)  
 

3.1. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 

 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 
 

Priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 25. jūlija sēdes 
darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 
4. Par Rucavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E. Bertrams) 
5. Par 2019. gada 25. aprīļa domes lēmuma grozīšanu 

(Ziņo izpilddirektors E. Bertrams) 
6. Par aizņēmumu Valsts Kasē projekta “Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” 

Nr. 19-02-A00702-000026 realizēšanai 
(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 
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: 

Apstiprināt 2019.gada 25. jūlija sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 
4. Par Rucavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E. Bertrams) 
5. Par 2019. gada 25. aprīļa domes lēmuma grozīšanu 

(Ziņo izpilddirektors E. Bertrams) 

6. Par aizņēmumu Valsts Kasē projekta “Rucavas novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūve” Nr. 19-02-A00702-000026 realizēšanai 
(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 
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Rucavas novada domes 2019. gada 25. jūlija sēde 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 
izskatīšana (Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par zemes gabala “Grunduļi” izpirkšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (27.06.2019.Nr.2.1.13/788), kurā lūgts atļaut izpirkt zemi zem 
ēkām [..] Rucavas pagastā. 

Ar 2006.gada 20.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 2.14# (prot.Nr.14), [..] 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu [..] un noteikts, ka zemes gabals pāriet 
pašvaldības valdījumā. Noslēgts zemes nomas līgums, jo uz zemes gabala atrodas piederošas 
ēkas. Zemes gabala platība 1,5 ha. Zemes gabals nav ierakstīts zemesgrāmatā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu un 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. veikt zemes gabala [..] Rucavas pagastā uzmērīšanu un ierakstīt Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.  

2. Veikt zemes gabala [..] novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību un pēc zemes gabala 
novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.2. Par īpašumu apvienošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (15.07.2019.Nr.2.1.13/866), kurā lūgts atļaut apvienot 
nekustamos īpašumus ar kadastra numuriem [..], kas atrodas blakus viens otram un ir kopīgas 
robežas, vienā īpašumā ar nosaukumu [..]. Īpašumi atrodas Rucavas pagastā. 

Īpašums [..] sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], platība 1,81 

ha. 

Īpašums [..] sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], platība 0,218 

ha. 

Īpašums [..] sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..], platība 
0,357 ha un [..] platība 0,50 ha. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu,  2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16., 18., 30.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 – nav, NOLEMJ: 
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Rucavas novada domes 2019. gada 25. jūlija sēde 

1. atļaut [..] apvienot nekustamos īpašumus ar kadastra numuriem [..], izveidojot vienu 

zemes vienību ar jaunu kadastra apzīmējumu. 
2. apvienotām zemes vienībām piešķirt vienotu nosaukumu “[..], likvidējot nosaukumus 

[..]. 

3. Noteikt jaunizveidotās zemes vienības kopējo platību 2,8850 ha (vairāk vai mazāk pēc 
zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

4. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.3. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
64840040206 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata SIA “Ziegler Rucava” reģ.Nr.40003313512, juridiskā adrese: Vītolu iela 14, 
Ventspils, pilnvarotās personas Raimonda Pētersona, (18.06.2014. zvērinātas notāres 
Jevgenijas Jaunģelžes izdota ģenerālpilnvara), iesniegumu (05.07.2019.Nr.2.1.13/852), kurā, 
sakarā ar to, ka īpašuma [..] īpašnieks aizliedz piekļuvi īpašumam “Mazie Dzintariņi” kad.apz. 

64840040203 pa esošo piekļuvi, kura šķērso privātīpašumu, lūgts noslēgt servitūta līgumu uz 

pašvaldībai piederīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840040206, Rucavas pagastā, 
lai varētu piekļūt un apstrādāt īpašumu “Mazie Dzintariņi” kad.apz.64840040203.  

Nekustamais īpašums “Stariņi” kad.Nr.64840040318, kad.apz.64840040206, pa kuru 

lūgts noslēgt servitūta līgumu, pieder Rucavas novada domei (Rucavas pagasta zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.100000575906). 

Nekustamais īpašums “Stariņi” sastāv no vienas zemes vienības ar kad.apz. 
64840040206 (platība 2,97 ha). 

Servitūtus nodibina: 1) ar likumu; 2) ar tiesas spriedumu; 3) ar līgumu vai testamentu. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1156.pantu, 1235.pantu, 

1231.panta 3.punktu un 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. slēgt līgumu ar SIA “Ziegler Rucava” reģ.Nr.40003313512, par ceļa servitūta 
nodibināšanu nekustamā īpašuma “Stariņi” kad.Nr.64840040318, zemes vienībā ar 
kad. apz.648464840040206, par labu nekustamajam īpašumam “Mazie Dzintariņi” 

kad.apz. 64840040203, (garums 124 m platums 4,5 m), kopējā servitūta platība 558  

m
2 

. 

2. Izdevumus, kas saistīti ar servitūta nodibināšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz 
SIA “Ziegler Rucava”. 

 

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 2019. gada 25. jūlija sēde 

1.4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2019.gada 25.aprīļa Domes sēdē tika pieņemts lēmums 1.14. (prot.Nr.5) par zemes 
vienības “Baltalkšņi” kad.apz.64520110078, platība 1,75 ha, Dunikas pagastā piekritību 
pašvaldībai. Minētai zemes vienībai pašreiz noteikts zemes lietošanas mērķis - ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.  

Zemes vienību ir iespējams iznomāt lauksaimniecības vajadzībām, līdz ar to zemes 
vienībai nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi uz mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 

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: 

Zemes vienībai “Baltalkšņi” ar kadastra apzīmējumu 64520110078 platība 1,75 ha, mainīt 
un noteikt šādu zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (04.07.2019.Nr.2.1.13/846), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu 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, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]  0,06 ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.08.2019. 
 

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 2019. gada 25. jūlija sēde 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.07.2019.Nr.2.1.13/847), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 350) un ar 

to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra 
noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi 

Nr. 735).  

Noteikumu Nr. 350 29.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles 
rīkošana nav obligāta.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 
procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums 
attiecināms tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta 

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 
18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis gadījumus, 
kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, 
kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms Rucavai ir ciema statuss. 
Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, 
kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. Tādejādi tā nomnieku grupa, kas 
nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar 
to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai 
grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā 
arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 
ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2

 lieli. Savukārt viena 
neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 
150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2

 

lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, 
neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 
nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

Viens no risinājumiem likuma roba aizpildīšanai, ir analoģijas piemērošana. Ar analoģiju 
saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 
gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves gadījumu, 
kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 

“Ja tiesību norma piešķir tiesības vienai personu grupai un bez objektīva un saprātīga 
pamata liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, 
tad tā būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības 
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principam un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra 

spriedums lietā Nr.2007-03-01, 8.punkts). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. 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 – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]   0,06 ha platībā,  kas atrodas 
Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 
nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.augusta līdz 2025.gada 
31.jūlijam. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.  

 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (20.06.2019.Nr.2.1.13/768), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz mazdārziņu 0,01 ha platībā no zemes gabala [..], kas atrodas  Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

350) un ar to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. 
oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – 

Noteikumi Nr. 735).  

Noteikumu Nr. 350 29.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles 
rīkošana nav obligāta.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 
procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums 
attiecināms tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta 

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 
18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis 
gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms 
Rucavai ir ciema statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi 
sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 
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Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 
nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 
teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 
izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 
pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 
pamatā ir 600 m2

 lieli. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 
maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 
ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2

 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 
sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 
maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 
EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

Viens no risinājumiem likuma roba aizpildīšanai, ir analoģijas piemērošana. Ar 
analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 
dzīves gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves 
gadījumu, kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 
“Ja tiesību norma piešķir tiesības vienai personu grupai un bez objektīva un saprātīga pamata 
liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, tad tā 
būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam 
un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra spriedums lietā 
Nr.2007-03-01, 8.punkts). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3. 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 – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] 0,01 ha platībā,  kas atrodas  
Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 
nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.augusta līdz 2025.gada 

31.jūlijam. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.  

 

1.8. Par adreses piešķiršanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Sakarā ar dzīvojamās ēkas [..] Dunikas pagastā lietotāja [..] dokumentu kārtošanu ēkas 
ierakstīšanai zemesgrāmatā secināts, ka ēka sastāv no trīs dzīvokļiem un vienas telpu grupas, 
kā rezultātā nepieciešams piešķirt dzīvokļiem adreses. 

Ar 1993.gada 17.decembra zvērinātas notāres Larisas Medvedevas izdotu Aktu Nr.97, 
dzīvojamā māja [..], Dunikas pagastā nodota [..] īpašumā pret pajām. 
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  Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu un pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.8.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. Dzīvojamā mājā [..] esošam dzīvoklim Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt adresi 

[..]. 

2. Dzīvojamā mājā [..] esošam dzīvoklim Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt adresi 

[..]. 

3. Dzīvojamā mājā [..] esošam dzīvoklim Nr. 3 ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt adresi 

[..]. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.  

 

Sēdes telpā ienāk deputāts R.Timbra. 
 

1.9. Par nekustamā īpašuma “Mežjāņi” apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata SIA “IRI Investments” reģ.Nr.40103812077, juridiskā adrese: Ādažu iela 24, 
Bukulti, Garkalnes novads, pilnvarotās personas [..] (pilnvara Nr.27/2018) iesniegumu 

(17.07.2019.Nr.2.1.13/878), kurā lūgts īpašumā “Mežjāņi” kad Nr.64520070109, Dunikas 

pagastā, zemes vienībās ar kad.apz. 64520140002, kopējā platība – 6,31ha; 64520140025 

kopējā platība - 20,58 ha; 64520170006 kopējā platība - 11,17 ha; 64520070066 kopējā 
platība – 1,59 ha, lauksaimniecībā izmantojamo zemi apmežot. Zemes vienības nav 
meliorētas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.07.2019.(protokols Nr.7) ieteikumu 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: 

Atļaut SIA “IRI Investments” Reģ.Nr.40103812077, apmežot īpašuma “Mežjāņi” 

kadastra Nr.64520070109, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64520140002 platība 
2,0 ha; 64520140025 platība 8,5 ha; 64520170006 platība 4,7 ha; 64520070066 platība 0,8 ha, 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
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2.1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas informatīvs ziņojums 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme informē par 
2020.gada konferences ''Rucava iz senatnes'' tēmu “Zvejniekciemi - tradīcijas”, Rucavas 

novada pasākumu plānu vasarai un notikušo kultūras pasākumu izvērtējumu. 
Informē deputātus arī par notikušo tikšanos Liepājas pilsētas domē ar Izglītības un 

zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku.  

 

No sēdes telpas iziet deputāts R.Timbra. 
 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine)  

 

3.1. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2019. 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, 
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 Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu  
grozījumus 8023 euro apmērā (1. pielikums). 

  2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta  izdevumu 
grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 8023 euro apmērā (2. 

pielikums). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3/B „Grozījumi 
Rucavas novada domes 13.05.2019. saistošos noteikumos Nr.1/B „Par Rucavas novada 

pašvaldības 20189 gada budžetu””. 

4. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju 
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 
 

4. Par Rucavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 26.punktu, kurš 
paredz, ka tikai domes kompetencē ir ievēlēt bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļus, Bāriņtiesas 
likuma 9.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības 
dome uz pieciem gadiem un Rucavas novada bāriņtiesas nolikuma 2.3., 2.4. punktiem, tiek 
ieteikts par Rucavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēt Sanitu 
Ceplenieci. 

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: 
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Par Rucavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju no  2019. gada 27. augusta uz pieciem 

gadiem ievēlēt Sanitu Ceplenieci, [..]. 
 

5. Par 2019. gada 25. aprīļa domes lēmuma grozīšanu 
(Ziņo izpilddirektors E. Bertrams) 

 

2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu par papildus 

finansējuma piešķiršanu projekta “Ēkas “Centra Dzirnavas” vienkāršota atjaunošana 
piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” realizēšanai (protokols Nr.5; 3.2.). 

Dome līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nevar saņemt Valsts Kases 

aizdevumu projekta “Ēkas “Centra Dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras 
mantojuma izmantošanas veicināšanai” Nr. 18-02-FL043.02.07-000004 realizācijai, 
nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu lemts nodrošināt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

Ņemot vērā augstāk minēto, nepieciešams veikt grozījumus Rucavas novada domes 
2019. gada 25. aprīļa lēmumā 3.2.“Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Ēkas 
"Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas 
veicināšanai” realizēšanai”,  3. punktu izsakot jaunā redakcijā, 
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: 

Veikt grozījumus Rucavas novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmuma “3.2. Par 

papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana 
piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” realizēšanai”, izsakot lēmuma 3. 

punktu šādā redakcijā: 
3. “Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem”. 

 

6. Par aizņēmumu Valsts Kasē projekta “Rucavas novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūve” Nr. 19-02-A00702-000026 realizēšanai 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 10.07.2019 lēmumu Nr. 02.3-11/19/370-e par 

projekta iesnieguma “Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr.19-02-A00702-

000026, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” (turpmāk – Pasākums) ietvaros, apstiprināšanu un, pamatojoties 

uz Rucavas novada Attīstības programmas 2012 - 2018. gadam Investīciju plāna 5.2. punkta 
13., 14., 15. apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību 
budžetiem” 22. pantu, likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 15. panta 1.daļu un saskaņā ar 
2017. gada 30. novembra Rucavas novada domes lēmumu (prot. Nr.18; 4.12. ) un 2017. gada 
28. decembra lēmumu (prot. Nr.20; 4.7), 
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. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 587122.00 (pieci simti astoņdesmit septiņi tūkstoši 
simtu divdesmit divi euro, 00 centi) apmērā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai projekta “Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” būvniecības un 
būvuzraudzības procesu nodrošināšanai. 

2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmums - 25 (divdesmit pieci) gadi, ar atlikto 

maksājumu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.  
3. Aizņēmumu garantēt ar Rucavas novada domes budžetu. 
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Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese informē par notiekošajiem Sikšņu 
pamatskolas remontdarbiem, Dunikas pagasta teritorijas labiekārtošanas darbiem, malkas 
sagadi pašvaldības iestādēm un aktuāliem kultūras un sporta pasākumiem pagastā. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par saņemto atbildes vēstuli no Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" uz Rucavas novada domes 

iesniegumu par zvejas rīku limitu palielināšanu Baltijas jūras piekrastē, informē par iegādāto 
zāles pļāvēju komunālas saimniecības vajadzībām, par degvielas iepirkuma rezultātiem un 
dažādiem saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 
 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 
 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks          Andis Rolis          

                                  29.07.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre          Santa Ķūse 

    29.07.2019. 
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