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“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 26. septembrī                                                                         Nr.14 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Līga Jaunzeme, Daiga 

Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Andis Bārdulis, Irēna Riežniece (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Ķūse, finanšu analītiķe Ināra Reine, nekustamā 

īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, jurists Gints Šķubers, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja 

Agija Kaunese. 

 

Piedalās: 

Varis Pēča 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunpelči” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.15. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.16. Par nekustamā īpašuma “Lankas” sadalīšanu 

1.17. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

1.18. Par precizējumu 22.08.2019.gada lēmumā 1.8  (prot.Nr.13) 

1.19. Par nekustamā īpašuma “Čākuri” nodošanu atsavināšanai 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

3.1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas informatīvs ziņojums 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

4.1. Par Nīcas Mūzikas skolas Rucavas mācību punkta pedagogu darba atalgojumu 

4.2. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

4.3. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu 

4.4. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

4.5. Par nekustamā īpašuma “Liedagi -24 pārdošanu izsolē 

4.6. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rucavas novadā, ja īpašumā 

nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts 

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

 

5. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 
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6. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

7. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 26. septembra sēdes 

darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

8. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, interešu 

izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba 

algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas novadā 2019. gada 

septembrim – decembrim (Ziņo finanšu analītiķe I.Reine). 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

10. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A. Rolis) 

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A. Rolis) 

12. Par zemes vienības [..] apmežošanu  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A. Rolis) 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2019. gada 26. septembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 

jautājumus: 

8. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas 

novadā 2019. gada septembrim – decembrim 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

10. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A. Rolis) 

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A. Rolis) 

12. Par zemes vienības [..] apmežošanu  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A. Rolis) 
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Sakarā ar to, ka sēdē piedalās SIA “Papes osta” pārstāvis deputāts R.Timbra ierosina 

izskatīt jautājumu „10. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” sēdes sākumā. Deputāti piekrīt. 

 

10. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Rolis) 

 

Saņemts SIA “PAPES OSTA” (nodokļu maksātāja kods 42103031863) juridiskā adrese: 

“Pūces”, Rucavas pag., Rucavas nov., valdes locekļa J. Martena iesniegums (reģistrēts 

27.08.2019. Nr. 2.1.13/1032) ar lūgumu pieņemt lēmumu par lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ostmala” ar kad. Nr. 

6484 011 0011. Dome konstatē: 

Īpašums “Ostmala” Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840110011, 

reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000138136. 

Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 30.maijā 

(prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, īpašums “Ostmala” ar kad. Nr. 6484 011 0011, 

atrodas Papes ostas teritorijā (O).  

Lokālplānojumu izstrādās  SIA “3d birojs” reģ. Nr. 41203057728, jur. adr. Baznīcas iela 

13, Kuldīga, Kuldīgas novads. 

 Lokālplānojuma finansēšanu pilnā apmērā uzņemas SIA “PAPES OSTA”, nodokļu 

maksātāja kods 42103031863. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

26.09.2019.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 

24. panta otro daļu, 2014. gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 33., 34., 75.-78. punktu kā arī 

ar Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Rucavas novada teritorijas 

plānojumu 2013.-2025. gadam”, Rucavas novada ilgtspējības attīstības stratēģija 2013. – 

2038. gadam. 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijai, ietverot nekustamo īpašumu  “Ostmala” kad. 

nr. 64840110011 (platība 11,59 ha) un kā papildus teritoriju nekustamos īpašumus 

“Ietekas” kad. nr. 64840110321 (platība 2,7 ha), “Vasaras” kad. nr. 64840110324 

(platība 1,4 ha), “Bleivi” kad. nr. 64840110320 (platība 1,95 ha), saskaņā ar darba 

uzdevuma 1.pielikumā noteiktajām lokālplānojuma teritorijas robežām; 

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei; 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas plānotāju 

Sanitu Urtāni; 

4. Noslēgt trīspusējo vienošanos par lokālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunpelči” izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata nekustamā īpašuma “Jaunpelči” (kad. nr. 64840010147, kad. apz. 64840010027) 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, īpašnieka [..] iesniegumu (22.08.2019. Nr. 2.1.13/1012), 

kurā lūdz pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprināt detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevumu un detālplānojuma izstrādes vadītāju. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 

19.09.2019.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru 

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

dokumentiem“ 38., 39.punkta pirmo apakšpunktu, 96., 98., 102. un 132.punktiem, spēkā esošo 

Rucavas novada teritorijas plānojumu un nekustamā īpašuma īpašnieka personīgo iesniegumu,  

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Jaunpelči” (kad. Nr. 

64840010147, ar platību 1,47 ha) saskaņā ar darba uzdevuma 1.pielikumā noteiktajām 

detālplānojuma teritorijas robežām; 

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei; 

3. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Rucavas novada teritorijas plānotāju 

Sanitu Urtāni; 

4. Noslēgt trīspusējo vienošanos par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību. 

 

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 zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (03.09.2019. Nr.2.1.13/1061), kurā lūgts pārtraukt zemes 

nomas līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

  Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu 0,06 ha platībā no zemes 

vienības [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2019. 

 

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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1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (03.09.2019.Nr.2.1.13/1059), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,0621 ha platībā, kad.apz. [..], kas 

atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2019. 

 

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 zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.09.2019.Nr.2.1.13/1107), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā no zemes vienības 

ar kad.apz. [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2019. 

 

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 (28.08.2019.Nr.2.1.13/1037), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,12 ha platībā, kad.apz. [..], kas 

atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2019. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

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

  

 1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..]  iesniegumu (19.08.2019.Nr.2.1.13/997), kurā sakarā ar mātes [..] nāvi, 

lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabala [..] daļu  0,01 ha platībā, kas atrodas 

Rucavas 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 m
2
 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 m
2
 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. 



8 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 26. septembra sēde 

“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 19.09.2019.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu 0,01ha platībā, kas 

atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2019. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu 0,01 ha platībā,  kas 

atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

4. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

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 (03.09.2019.Nr.2.1.13/1060), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..]  0,0621 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.  



9 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 26. septembra sēde 

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 m
2
 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 m
2
 

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 

19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]  0,0621 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.oktobra līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.  
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1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.09.2019.Nr.2.1.13/1108), 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 m
2
 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 m
2
 

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 
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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 

19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, 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.oktobra līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (03.09.2019.Nr.2.1.13/1062), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabaliem [..], 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 
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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 m
2
 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 m
2
 

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 19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..] 0,12 ha platībā,  [..] 0,06 ha 

un [..] 0,06 ha, 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.oktobra līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (28.08.2019.Nr.2.1.13/1035), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 0,1359 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 
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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 m
2
 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 m
2
 

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 

19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,1359 ha platībā,  kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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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.oktobra līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

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

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

 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (14.08.2019.Nr.2.1.13/981), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], 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 m
2
 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 m
2
 

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. 
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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 

19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, 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.oktobra līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

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 pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (09.09.2019.Nr.2.1.13/1085), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], 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 
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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 m
2
 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 m
2
 

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 

19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, 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.oktobra līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.08.2019.Nr.2.1.13/715), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 2,03 ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā.  

Pamatojoties uz 01.09.2005.gada likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu, ar 2010.gada 

25.novembra Domes lēmumu 1.19.§ (prot.Nr.22) [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 

noslēgts zemes nomas līgums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

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

daļas 29.2., 30.2.punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]  2,03 ha platībā,  kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

30.septembrim. 

 

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 pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (19.08.2019.Nr.2.1.13/993), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā.  

Pamatojoties uz 01.09.2005.gada likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu, ar 2009.gada 

28.janvāra  Dunikas pagasta padomes  lēmumu 3.§.6. (prot.Nr.) [..] izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības un noslēgts zemes nomas līgums uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] 

2,1 ha platībā un [..] 4,8 ha platībā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

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

daļas 29.2., 30.2.punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..]  2,1 ha platībā, un  [..] 4,8 

ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 
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3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

 

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 nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (22.08.2019.Nr.2.1.13/1007), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamā īpašuma [..], Dunikas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atdalot 

zemes gabalu 8,26 ha platībā. Piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Nekustamais īpašums [..], sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

[..] platību 19,8 ha un [..] platību 13,63 ha. 

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības administratīvās 

teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams teritorijas 

sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts — zemes 

ierīcības projekts.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 

2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā 

apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”) un personīgo iesniegumu,  

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut [..] sadalīt nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], 

kuras kopējā platība ir 13,63ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt zemes gabalu 8,26 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

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

4. atdalītam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101;. 

5. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums). 

 

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

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

 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Lankas” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata SIA “IRI Investments Latvia” juridiskā adrese: Ādažu iela 24, Bukulti, 

Garkalnes novads, iesniegumu (22.08.2019.Nr.2.1.13/1014), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamā īpašuma “Lankas” kadastra Nr.64840140052, Rucavas pagastā, zemes vienību ar 



19 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 26. septembra sēde 

kadastra apzīmējumu 64840140052 atdalot zemes gabalu 6,5 ha platībā. Piešķirt jaunu 

nosaukumu “Plankas”, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Nekustamais īpašums “Lankas” kadastra Nr.64840140052, sastāv no trīs zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64840140052 platību 14,0 ha; 64840140053 platību 5,1 

ha un 64840160103 platību 11,6 ha. 

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības administratīvās 

teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams teritorijas 

sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts — zemes 

ierīcības projekts.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 

2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma” 9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā 

apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”) un personīgo iesniegumu,  

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut SIA “IRI Investments Latvia” Reģ.Nr.40103812077, sadalīt nekustamā īpašuma 

„Lankas” kad.Nr.64840140052 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64840140052, 

kuras kopējā platība ir 14,00ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt zemes gabalu 6,5 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Plankas”; 

4. atdalītam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101; 

5. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums). 

 

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

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

1.17. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Zemes vienībai “Čākuri” kadastra apzīmējums 64840050047 Rucavas pagastā, 

sākotnēji noteiktais zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, neatbilst dabā esošajam, jo uz tā ir uzaudzis mežs. 

2018.gadā īpašums uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā, veikta meža taksācija. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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Zemes vienībai “Čākuri” ar kadastra Nr.64840050014, kadastra apzīmējumu 64840050047 

platība 2,78 ha, mainīt un 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. 

 

1.18. Par 22.08.2019. domes lēmuma (prot.Nr.13; 1.8.) precizēšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar Rucavas novada domes 2017.gada 27.aprīļa domes lēmumu (prot.Nr.6; 1.9.) “Par 

nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu” tika nolemts sadalīt nekustamo īpašumu [..]. 

Ar 2019.gada 22.augusta Rucavas novada domes lēmumu (prot.Nr.13; 1.8.) “Par 

grozījumiem Rucavas novada domes 27.04.2017. lēmumā”, ņemot vērā īpašnieku iesniegumu, 

tika nolemts veikt grozījumus 2017.gada 27.aprīļa domes lēmumā (prot.Nr.6; 1.9.).  

Nepieciešams precizēt 2019.gada 22.augusta domes lēmumu (prot.Nr.13; 1.8.), 

nemainot lēmuma būtību, ar papildus informāciju par zemes vienību nosaukuma maiņu. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz Administratīvā procesa 

likuma 72.panta pirmo daļu, 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Precizēt 2019.gada 22.augusta Rucavas novada domes lēmumu (prot.Nr.13; 1.8.) “Par 

grozījumiem Rucavas novada domes 27.04.2017. lēmumā”, papildinot ar sesto punktu izsakot 

to šādi: “6. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] mainīt nosaukumu no [..] uz 

nosaukumu [..]. 

 

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

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

 

1.19. Par nekustamā īpašuma “Čākuri” nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada dome ir veikusi nekustamā īpašuma “Čākuri”, kad. Nr.64840050014 

Rucavas pagastā novērtēšanu. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 2.daļa 

nosaka, ka atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai 

turējumā atrodas valsts vai pašvaldības manta. 

Nekustamais īpašums “Čākuri”, kad. Nr.64840050014 zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda ierakstīts 13.08.2018. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000580840. 

Tā platība ir 2,78 ha. Zemes izmantošanas veids: mežsaimniecība. 2019.gada 10.augustā 

sertificēta vērtētāja SIA “TF Universal” Reģ.Nr.41503053180 noteiktā tirgus vērtība ir EUR 3 

600,00  (trīs tūkstoši seši simti eiro). 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai. 

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu jāiekļauj pārdošanas 

cenā. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu sastāda EUR 168,00. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 19.09.2019.(protokols Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, kurā 

noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 4. panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās 

pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, 

kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un 

otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu.  

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. nodot atsavināšanai Rucavas novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Čākuri” 

(kadastra Nr.64840050014), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,78 ha. 

2. Juristam izstrādāt izsoles noteikumus. 

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

 

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

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

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists G.Šķubers) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(19.09.2019.Nr.2.1.13/1128), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī uz laika posmu līdz 

2017.gada 28.septembrim, pagarināts 2017.gada 28.septembrī un 2018.gada 27.septembrī uz 

laiku līdz 2019.gada 30.septembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.09.2019. pašvaldībai parāds par īri nav.  

 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Dunikas pagasts, Rucavas novads 

ar [..] uz laika posmu līdz 30.09.2020.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 

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

 

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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2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(19.09.2019.Nr.2.1.13/1127), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2.9.1/9 noslēgts 2016.gada 31.augustā uz laika 

posmu līdz 2017.gada 31.augustam, pagarināts 2017.gada 28.septembrī un 2018.gada 

27.septembrī uz laiku līdz 2019.gada 31.augustam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu 

nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2019. pašvaldībai parāds par īri ir 168.40 EUR. Ar [..] 

2016.gada 10.augustā bija noslēgta Vienošanās Nr.2016/17 par parāda nomaksu līdz 

2019.gada 28.februārim, summas 385,05 EUR apmērā, vienošanās izpildīta daļēji. 

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

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

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..] Dunikas pagasts, Rucavas novads 

ar [..] uz laika posmu līdz 31.08.2020.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai.  

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

 

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

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

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas informatīvs ziņojums 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme informē, ka saņemts 

“Stella Terra” SIA producentes/režisores Guntas Ozolas sadarbības piedāvājums veidot vienu 

raidījumu "Ceļojums pagātnē" par Rucavas novadu. 

 Raidījumu cikls "Ceļojums pagātnē" atspoguļo Latvijas industriālā, zinātnes un 

kultūras mantojuma vēsturi. Raidījumu veido Stella Terra, raidījuma vadītājs ir Lauris 

Subatnieks. Raidījums ēterā kanālā RīgaTV 24: 

• Plānotais raidlaiks - sestdienas vakari plkst. 21.00 

• Raidījumam 2 atkārtojumi 

• Raidījuma hronometrāža – 26 minūtes 

• Raidījuma mērķauditorija – visi Latvijas iedzīvotāji 

• Raidījums pieejams sociālajos tīklos – facebook.com/Ceļojums pagātnē un interneta portālā 

play24.lv/ Ceļojums pagātnē 

• Viena raidījuma izveide – 2500 eiro+PVN. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers)  
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4.1. Par Nīcas Mūzikas skolas Rucavas mācību punkta 

 pedagogu darba atalgojumu 

(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine informē, ka 2018. gada 18. jūnija 

noteikumi Nr.270 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi”” nosaka, ka pedagogiem zemākā mēneša darba algas 

likme ir 750 euro ar 2019. gada 1. septembri. 

Līdz ar to ir nepieciešamas izmaiņas noslēgtajā līgumā starp Rucavas novada domi un 

Nīcas novada domi. Līgums par Rucavas pedagogu atalgojumu līdz 31.08.2019. paredz, ka 

Rucavas novada dome Rucavas mācību punkta pedagogu algām katru mēnesi ieskaita 484,00 

euro. Ņemot vērā, ka valstī ar 01.09.2019. pedagogu zemākā mēneša algas likme noteikta 750 

euro, lūgums katru mēnesi ieskaitīt pedagogu algām 511,27 euro.  

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgas komitejas 19.09.2019. (protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada domes līdzfinansējumu Nīcas Mūzikas skolas Rucavas 

mācību punkta pedagogu darba atalgojumam 511,27 euro mēnesī. 

 

 4.2. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada mācību 

iestādēs. 

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

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu  sniegtajiem pakalpojumiem”, 

pašvaldībai jānosaka viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs ar 2019. gada 1. septembri un ņemot vērā Finanšu pastāvīgas 

komitejas 19.09.2019. (protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs no 2019. gada 1. janvāra saskaņā ar pielikumu : 

1.1. Rucavas pamatskolā –  euro 245,19 mēnesī; 

1.2. Sikšņu pamatskolā ar pirmskolas izglītības grupu – euro 217.26  mēnesī; 

1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš - euro 197.77 mēnesī. 

 

 4.3. Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu  

komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I.Reine) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts Rucavas novada domes iepirkumu komisijas 

locekļa [..] iesniegums (27.08.2019., reģ. Nr. 2.1.13/10294), kurā lūgts atbrīvot viņu no 

iepirkuma komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

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

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

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijas, valdēs un darba grupās un [..] personīgo iesniegumu  un ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgas komitejas 19.09.2019. (protokols Nr.15) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Atbrīvot [..] no iepirkuma komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2019. gada 26. 

septembri. 

 

4.4. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” atsavināšanu 

 un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo Rucavas novada domes jurists G.Šķubers) 

 

Izskata Rucavas novada domes izpilddirektora E.Bertrama ierosinājumu nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunie Pieši”, kad. Nr.64520080086 Dunikas pagastā. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 2.daļa nosaka, ka atsevišķos 

gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas 

valsts vai pašvaldības manta. 

Nekustamais īpašums “Jaunie Pieši”, kad. Nr.64520080086 Dunikas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000589153 uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 

2019.gada 09.maijā. Tā platība ir 9,78 ha. Zemes izmantošanas veids: lauksaimniecībā vai 

mežsaimniecībā izmantojams zemes gabals. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. 

punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu - brīvā cena šā 

panta izpratnē ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteikto cenu, kas nav zemāka par nosacīto 

cenu. Nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

2019.gada 22.jūlijā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģ. Nr. 

41503053180, noteicis, ka Rucavas novada, Dunikas pagasta nekustamā īpašuma „Jaunie Pieši” 

zeme ar mežaudzi, kadastra Nr.64520080086 tirgus vērtība uz 2019.gada 22.jūliju ir 13 000 

EUR (trīspadsmit tūkstoši eiro). 

Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā sastāda EUR 200,00. 

2019.gada 22.augusta domes sēdē lemjot par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” 

atsavināšanu tika ierosināts palielināt nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 2000 EUR par 1 

ha. 

Atkārtoti jautājums tika izskatīts Finanšu pastāvīgās komitejas sēdē 19.09.2019. 

(protokols Nr.15) un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, minētā nekustamā īpašuma 

“Jaunie Pieši”  cena nosakāma 13200 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana 

izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 8.panta sesto un 

septīto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 

9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles 

termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un  ņemot vērā Finanšu pastāvīgas komitejas 19.09.2019. (protokols Nr.15) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Atsavināt, nododot atsavināšanai par brīvu cenu Rucavas novada domei piederošo 

nekustamo īpašumu “Jaunie Pieši” (kadastra Nr.64520080086), kas sastāv no zemes 

gabala ar kopējo platību 9,78 ha; 

2. Nodot nekustamo īpašumu “Jaunie Pieši” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

3. izdevumus par nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši”  novērtēšanu iekļaut pārdošanas 

cenā; 

4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” brīvā cena – (nosacītā) sākuma cena ir 

13200 EUR; 

5. Apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” izsoles 

noteikumus; 

6. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Jaunie Pieši” 

atsavināšanas  komisijai, šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs -  domes izpilddirektors Edgars Bertrams. 

Komisijas locekļi: jurists Gints Šķubers, kas ir arī komisijas sekretārs, iepirkuma 

speciāliste Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova. 

7. Informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.rucava.lv.  

8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Pielikumā: Pašvaldības nekustāmā īpašuma “Jaunie Pieši” izsoles noteikumi uz 12 lp. 

 

No sēžu zāles iziet deputāts R.Timbra. 

 

4.5. Par nekustamā īpašuma “Liedagi -24 pārdošanu izsolē 

(Ziņo Rucavas novada domes jurists G.Šķubers) 

 

  2019.gada 22.augustā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamo 

īpašumu “Liedagi”- 24, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads” (prot.Nr.13, p.2.6.) nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu “Liedagi”-24, kad. Nr.64849000077. 

Nekustamais īpašums “Liedagi”-24, kad. Nr.64849000077 zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda ierakstīts 03.12.2013. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.213-

24. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa 68.2 m
2
 platībā. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās  19.09.2019.(protokols Nr.15) ieteikumu un 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu,  9.panta 

otro daļu, 10.pantu  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Liedagi” -24 izsoles 

noteikumus; 

2. Nodot nekustamo īpašumu “Liedagi” -24 mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Liedagi” -24 nosacītā izsoles sākuma cena ir 2400,00 

EUR (divi tūkstoši četri simti eiro); 

4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Liedagi” -24 izsoles  

komisijai, šādā sastāvā:  

            Komisijas priekšsēdētājs -  izpilddirektors Edgars Bertrams 

            Komisijas loceklis: klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova 
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            Komisijas loceklis: nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova 

            Komisijas loceklis - sekretārs: jurists Gints Šķubers 

5. Informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.rucava.lv.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

Pielikumā: Nekustamā īpašuma “Liedagi”-24 izsoles noteikumi uz 12 lp. 

 

Sēžu zālē ienāk deputāts R.Timbra. 

 

4.6. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rucavas novadā, ja 

īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts 

(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine ) 

 

Rucavas novada dome 2019. gada 28. martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.3/2019 

“Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā” , precizēti ar 

Rucavas novada domes 2019. 23.maija lēmumu ( protokols Nr.7.; p.2.2.) un 2019. gada 27. 

jūnija lēmumu ( protokols Nr.9.; p.5.), kuri nosaka, ka ūdens patēriņa norma, ja īpašumā nav 

uzlikts komercuzskaites mēraparāts ir 200,00 litri diennaktī vienam iedzīvotājam. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās  19.09.2019.(protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 1 (Gundega Zeme); 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt ūdens apgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas patēriņa normu, 

ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts 6.0 m
3  

 vienam cilvēkam mēnesī: 

     1.1. ūdens apgāde  Rucavas pagastā vienam cilvēkam mēnesī 2.76 euro ( bez PVN) ar 

2020. gada 1. janvāri; 

      1.2. kanalizācijas notekūdeņu novadīšana Rucavas pagastā vienam cilvēkam mēnesī 

5.64 euro ( bez PVN ) ar 2020. gada 1. janvāri; 

      1.3. ūdens apgāde  Dunikas pagastā vienam cilvēkam mēnesī 3.12 euro ( bez PVN) ar 

2020. gada 1. janvāri; 

      1.4. kanalizācijas notekūdeņu novadīšana Dunikas pagastā vienam cilvēkam mēnesī 

3.36 euro ( bez PVN ) ar 2020. gada 1. janvāri. 

2. Apstiprināt ūdens patēriņa normu un tarifu  mājlopu dzirdināšanai mēnesī, ja nav 

uzstādīti ūdens skaitītāji Rucavas pagastā: 

 

Mājlopu kategorijas Ūdens patēriņa norma 

vienai vienībai (m
3 

mēnesī) 

 

Tarifs lopu dzirdināšanai        

(euro) 

Liellops 3.0 1.38 

Teļš 1.5 0.69 

Cūka 0.45 0.21 

Zirgi 2.4 1.10 

Aitas 0.3 0.14 

Vistas, tītari, pīles, zosis 0.03 0.01 

 

3. Apstiprināt ūdens patēriņa normu un tarifu  mājlopu dzirdināšanai mēnesī, ja nav uzstādīti 

ūdens skaitītāji Dunikas  pagastā: 
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Mājlopu kategorijas Ūdens patēriņa norma 

vienai vienībai (m
3 

mēnesī) 

 

Tarifs lopu dzirdināšanai        

(euro) 

Liellops 3.0 1.56 

Teļš 1.5 0.78 

Cūka 0.45 0.23 

Zirgi 2.4 1.25 

Aitas 0.3 0.16 

Vistas, tītari, pīles, zosis 0.03 0.02 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Rucavas novada domes 2013. gada 26. septembra lēmuma “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rucavas pagastā, Rucavas novadā” 

(protokols Nr.20.;4.1.1.) 3.punktu ar 2020. gada 1. janvāri. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Rucavas novada domes 2018. gada 25. oktobra lēmuma “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dunikas pagastā, Rucavas novadā” 

(protokols Nr.18.;9.)  3.punktu ar 2020. gada 1. janvāri. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Rucavas novada domes 2013. gada 26. septembra lēmumu “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu lopu dzirdināšanai Rucavas pagastā, 

Rucavas novada” (protokols 20.;4.1.2) ar 2020. gada 1. janvāri. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Rucavas novada domes 2018. gada 22. novembra lēmumu “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu lopu dzirdināšanai Dunikas pagastā” ar 

2020. gada 1. janvāri. 

  

4.7. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 

 2019. gada pamatbudžetā 

(Ziņo Rucavas novada domes 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 un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās  

19.09.2019.(protokols Nr.15) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta grozījumus 

 (1. pielikums): 

1.1. Ieņēmumos 67977  euro; 

1.2. Izdevumos  67977  euro. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta grozījumus 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām 67977 euro (2. pielikums). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/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. 
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5. Par administratīvās komisijas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata administratīvās komisijas locekles [..] iesniegumu 

(04.09.2019.Reģ.Nr.2.1.13/1070), kurā lūgts izslēgt no administratīvās komisijas sastāva. [..] 

administratīvās komisijas sastāvā apstiprināta ar 2018.gada 24.maija domes lēmumu 

(protokols Nr.10, 9.).  

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

personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Atbrīvot [..] no administratīvās komisijas locekļa amata ar 2019.gada 27.septembri. 

 

 

6. Par Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas  

locekļa apstiprināšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada domē saņemts Daigas Ķēdžes [..] iesniegums (05.09.2019. 

Reģ.Nr.2.1.13/1080), kurā lūgts apstiprināt viņu par administratīvās komisijas locekli. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte D.Ķēdže. 

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

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

tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijas, valdēs un darba grupās, un D.Ķēdžes personīgo iesniegumu,  

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

Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā Daigu 

Ķēdži [..] no 2019. gada 27.septembra. 

 

7. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (20.06.2019.Nr.2.1.13/767), kurā lūgts anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu [..], Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads [..], jo viņš tur nedzīvo. 

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

dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (19.07.2019. Nr. 2.1.8/2/650) [..] uz deklarēto dzīvesvietu ar 

uzaicinājumu līdz 2019. gada 23. augustam iesniegt Rucavas novada domē paskaidrojumu, 

kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Līdz minētājam datumam nav 

saņemts gan paskaidrojums no [..], gan VAS “Latvijas Pasta” ierakstīta atpakaļsūtīta vēstule. 

 Pēc Rucavas Dzimtsarakstu nodaļas sniegtās informācijas [..] laulība noslēgta 

20.12.2014. [..]. 

Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otrā punkta, kas 

nosaka, ka personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja 

īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības pamata. 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 1 

(Romārs Timbra), NOLEMJ:  



29 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 26. septembra sēde 

1. Neanulēt ziņas par [..] deklarēto dzīvesvietu [..], Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.,  

LV-3477 

2. Lēmumu nosūtīt [..] uz deklarēto dzīvesvietu [..], Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.,  

LV-3477. 

3. Lēmumu nosūtīt [..] uz deklarēto dzīvesvietu [..], Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.,  

LV-3477.  

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

8. Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums vispārējās pamatizglītības pedagogu, 

interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rucavas 

novadā 2019. gada septembrim – decembrim 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 Izskata jautājumu par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu vispārējās 

pamatizglītības pedagogu, interešu izglītības pedagogu un bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

Rucavas novadā 2019. gada septembrim – decembrim. 

     Rucavas novadam kopējā valsts mērķdotācijas summa pedagogu algām un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ( VSAOI) 2019. gada pēdējiem 4 mēnešiem  

(septembris-decembris) ir  67 221  euro. Šajā summā ietverta darba samaksa pedagogiem, 

VSAOI , kas sadalās sekojoši: 

 vispārējās pamatizglītības iestādēm paredzēta valsts mērķdotācija 53 237 euro,  

 interešu izglītības programmu īstenošanai valsts mērķdotācija – 2756  euro,  

 bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai valsts mērķdotācija –  11 228 euro 

Sadalot valsts mērķdotāciju izglītības iestādē, tiek ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi 

Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” ( 05.07.2016.) un 

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”(05.07.2016.), kā arī katrā novada izglītības 

iestādē esošais izglītojamo skaits uz 01.09.2019. un īstenojamās izglītības programmas. 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām Rucavas novada izglītības iestādēm 2019.gada  septembrim – decembrim  sadalīt 

sekojoši: 

1. Vispārējai pamatizglītībai: 

1.1. Darba samaksai piešķirtos 53 237 euro: 

1.1.1. Rucavas pamatskolai – 32 441 euro ( algas  26312 euro, VSAOI 6129 euro) 

jeb  vienam mēnesim  8110 euro (algas 6578 euro, VSAOI 1532 euro) 

1.1.2. Sikšņu pamatskolai – 20796 euro (algas 16856 euro, VSAOI 3940 euro) jeb 

vienam mēnesim 5199 euro ( algas 4214 euro, VSAOI 985 euro) 

2. Interešu izglītībai  

2.1. Darba samaksai piešķirtos 2756 euro: 

2.1.1. Rucavas pamatskolai – 1676 euro ( algas  1348 euro, VSAOI 328 euro) jeb  

vienam mēnesim 419 euro (algas 337 euro, VSAOI 82 euro) 

2.1.2. Sikšņu pamatskolai – 1080 euro (algas 868 euro, VSAOI 212 euro) jeb 

vienam mēnesim 270 euro ( algas 217 euro, VSAOI 53 euro) 

3. Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 
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3.1. Darba samaksai piešķirtos 11 228  euro 

3.1.1. Rucavas PII “Zvaniņš” – 8020  euro ( algas  6464 euro, VSAOI 1556 euro) 

jeb  vienam mēnesim 2005 euro (algas 1616 euro, VSAOI 389 euro) 

3.1.2. Sikšņu pamatskolas pirmsskolas grupai – 3208 euro (algas 2584 euro, 

VSAOI 624 euro) jeb vienam mēnesim 802 euro ( algas 646 euro, VSAOI 

156 euro) 

 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu 

no 2019.gada 28.oktobra līdz 2019.gada 01.novembrim (ieskaitot). 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts J.Veits. 

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

Rucavas novada pašvaldības nolikuma 18. punktu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu no 2019.gada 28.oktobra līdz 2019. gada 01.novembrim (ieskaitot). 

2. Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita atvaļinājuma laikā no 2019.gada 

28.oktobra līdz 01.novembrim (ieskaitot) domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot 

pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Rolim. 

 

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (20.09.2019.Nr.2.1.13/1138), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

26.09.2019.(prot.Nr.10) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 3,38 ha platībā, kas atrodas 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2019. 

 

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

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

 

12. Par zemes vienības [..] apmežošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

  Izskata [..] iesniegumu (23.09.2019.Nr.2.1.13/1140), kurā lūgta piekrišana zemes 

gabala [..], Rucavas pagastā, apmežošanai.  
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Iesniegumam klāt pievienots Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Kurzemes 

reģiona meliorācijas nodaļas atzinums. Zemes gabala kopējā platība 4,9ha. Zemes gabals ir 

meliorēts. 

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

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

novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība ir iekļauta lauku zemju 

teritorijā (L2). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

26.09.2019.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz 2010.gada 1.jūlija likuma „Meliorācijas 

likums” 4.pantu;  Rucavas novada domes teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 

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

novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam” 4.10.daļas 256.punktu, iesniegtiem 

dokumentiem un personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Atļaut apmežot [..] zemes gabalu [..] 4,9 ha platībā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese informē deputātus saimnieciskajiem 

darbiem pašvaldībā, sniedz informāciju par notikušo mājas “Mētras” iedzīvotāju sapulci, kā 

arī plāno šādu sapulci rīkot mājas “Birzes” iedzīvotājiem.  

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par pašvaldības pārstāvju tikšanos 

saistībā ar teritoriālās reformas ieviešanu, par Latvijas Pašvaldības savienības sēdi, kurā lemts 

izteikt neuzticību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem. 

Informē deputātus, ka notiek Rucavas novada pašvaldības autoceļa izbūves zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 64840110014 un pieslēgumu pašvaldības autoceļam Nida-

Pape būvprojekta izstrāde. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.00 
 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs      Jānis Veits                 

                            01.10.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

   01.10.2019.   


