
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2019. gada 24. oktobrī                                                                                       Nr.15 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Rolis 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Irēna Riežniece, Romārs Timbra (pamatdarba dēļ), Jānis Veits (atrodas 

komandējumā). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Ķūse, finanšu analītiķe Ināra Reine, jurists Gints 

Šķubers, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par īpašuma nosaukuma un adreses maiņu 

1.2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6. Par īpašumu “Mežnoras”  

1.7. Par Papes ezera ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu 

1.8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.12. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

1.13. Par adreses likvidēšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, finanšu analītiķe I.Reine, Finanšu nodaļas vadītāja 

E.Freimane-Vaitele)  

 

3.1. Rucavas novada pašvaldības Grāmatvedības metodika 

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

3.3. Par Rucavas novada pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu 

3.4. Par nekustamā īpašuma “Piesīši” nodošanu atsavināšanai 

 

4. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 
 

 

Priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 24. oktobra 

sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

5. Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu (Ziņo Kultūras, izglītības un 

sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)  

6. Par nekustamā īpašuma “Čākuri” izsoles noteikumu un brīvās cenas apstiprināšanu (Ziņo 

jurists G.Šķubers) 

7. Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023 otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu (Ziņo jurists G.Šķubers) 

8. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, kad. Nr.64840070038  otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu (Ziņo jurists G.Šķubers) 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

nav, NOLEMJ: 

5. Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu (Ziņo Kultūras, izglītības un 

sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme)  

6. Par nekustamā īpašuma “Čākuri” izsoles noteikumu un brīvās cenas apstiprināšanu (Ziņo 

jurists G.Šķubers) 

7. Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023 otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu (Ziņo jurists G.Šķubers) 

8. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, kad. Nr.64840070038  otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu (Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par īpašuma nosaukuma un adreses maiņu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (30.09.2019.Nr.2.1.13/1166), kurā lūgts mainīt nosaukumu un 

adresi nekustamam īpašumam [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz nosaukumu [..] ar 

adresi: [..], Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt 

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

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos; LR 2015.gada 8.decembra MK noteikumu 

Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.punkta 2.8. un 2.9.apakšpunktiem, kas nosaka, ka 

adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 

paredzēta ēka (turpmāk – ēka); zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 

2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība); 7.punktu, 

kurš nosaka, ka Adresācijas sistēma ir adreses un tās elementu veidošanas, piešķiršanas, 

maiņas, likvidācijas, adreses pieraksta formas precizēšanas un adreses pieraksta kārtība; 

9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez 

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

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

reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un iesniegumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. piekrist [..] nekustamā īpašuma [..], sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu [..]  un uz tās esošajām ēkām mainīt adresi no [..], Dunikas pag., Rucavas 

nov., LV-3480 uz adresi [..], Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480.  

2. Nekustamam īpašumam Dunikas pagastā ar kadastra numuru [..] mainīt nosaukumu no 

nosaukuma [..] uz nosaukumu [..]. 

 

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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1.2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (01.10.2019.Nr.2.1.13/1171), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] 0,0760 ha platībā, kas atrodas Rucavā, 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. 

“Ja tiesību norma piešķir tiesības vienai personu grupai un bez objektīva un saprātīga 

pamata liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, 

tad tā būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības 
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principam un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 

17.10.2019.(protokols Nr.11) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..]  0,0760 ha platībā,  kas 

atrodas Rucavā, Rucavas 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.novembra līdz 

2025.gada 31.oktobrim. 

 

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

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

 

1.3. Par 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 
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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 

17.10.2019.(protokols Nr.11) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]   0,17 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.novembra līdz 

2025.gada 31.oktobrim. 

 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (09.10.2019.Nr.2.1.13/1211), kurā, sakarā ar mātes [..] nāvi, 

lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabala [..] 2,0 ha platībā, kas atrodas Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā.  

Uz zemes gabala atrodas ēkas. 

Saskaņā ar uz 01.09.2005.gada likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu, ar 2008.gada 28.janvāra  

lēmumu 3.§.6. (prot.Nr.1) [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un noslēgts zemes nomas 

līgums. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7.;16; 

17.punktu un personīgo iesniegumu,  

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] 2,0 ha platībā,  kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā ar 01.11.2019. 

2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar iespējamo mantinieku [..] uz zemes gabala [..] 2,0 ha 

platībā, kas atrodas Dunkas pagastā. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 

EUR gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.oktobrim. 

 

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 noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.09.2019.Nr.2.1.13/1113), kurā, sakarā ar mātes [..] nāvi, 

lūgts pārslēgt zemes nomas līgumu uz zemes gabala [..] 0,15 ha platībā, kas atrodas Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. Uz zemes gabala atrodas piederošas ēkas. 

Saskaņā ar uz 01.09.2005.gada likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu, ar 2008.gada 

24.septembra  lēmumu 1.§.8.1. (prot.Nr.9) [..] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un noslēgts 

zemes nomas līgums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7; 16; 

17.punktu un personīgo iesniegumu,  

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] 0,15 ha platībā,  kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā ar 01.11.2019. 

2.  noslēgt zemes nomas līgumu ar iespējamo mantinieci [..] uz zemes gabala [..] 0,15 ha 

platībā, kadastra apzīmējums [..],  kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības,bet ne mazāk kā 28 

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.oktobrim. 

 

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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1.6. Par īpašumu “Mežnoras”  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 Izskata 30.09.2019. (Reģ.Nr.2.1.8/3/723) saņemto Nodrošinājuma valsts aģentūras, kā 

Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldītāja un apsaimniekotāja vēstuli Nr.1.2.1.3-

01/1905, kurā informē, ka Iekšlietu ministrijas valdījumā ir valsts nekustamais īpašums 

“Mežnoras” kadastra numurs 64520160021 ar kopējo platību 0,72 ha (tajā skaitā 0,37 ha 

mežs), būve – viena dzīvokļa māja un divas būves – saimniecības ēkas, kuru galvenais 

lietošanas veids: 1110 - viena dzīvokļa mājas.  Ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda 

Iekšlietu ministrijas personā. 

 Valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams Iekšlietu ministrijas padotībā esošo 

iestāžu funkciju nodrošināšanai.  

 Ja Dome pieņem lēmumu par valsts dzīvojamās mājas pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā, to nodod bez atlīdzības pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļas nosacījumiem. 

Lūgts sniegt informāciju par nekustamā īpašuma “Mežnoras”, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā nepieciešamību pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un izvērtējot esošo situāciju,  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Nepārņemt valstij piederošo īpašumu „Mežnoras” (kadastra Nr. 6452 016 0021) 

Rucavas novada pašvaldības īpašumā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.7. Par Papes ezera ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata Valsts SIA “Melioprojekts”, Reģ.Nr.50003017621, juridiskā adrese: Struktoru 

iela 14, Rīga, vēstuli (19.09.2019.Nr.2.1.13/11330, kurā lūgts izskatīt un saskaņot Papes ezera 

ekspluatācijas noteikumus. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un iepazīstoties ar sagatavotiem Papes 

ezera apsaimniekošanas noteikumiem, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

Saskaņot Valsts SIA “Melioprojekts”, Reģ.Nr.50003017621 izstrādātos Papes ezera 

ekspluatācijas noteikumus. 

 

Pielikumā: Ūdens objekta ekspluatācijas noteikumi Papes ezeram uz 28 lp. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.10.2019.Nr.2.1.13/1192), kurā lūgts atļaut atdalīt no 

nekustamā īpašuma [..], Dunikas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut 

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

zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. atļaut [..] atdalīt no nekustamā īpašuma [..] Dunikas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..]; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

4. Īpašumā [..] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..], noteikt zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 

NĪLM kods 0101. 

 

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

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

 

1.9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (09.10.2019.Nr.2.1.13/1210), kurā lūgts atļaut atdalīt no 

nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut 

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

zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. atļaut [..] atdalīt no nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..]; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 
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4. Īpašumā [..] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..], 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. 

 

1.10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (08.10.2019.Nr.2.1.13/1201), kurā lūgts atļaut sadalīt 

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

zemes gabalu 2,6 ha platībā. Piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes lietošanas mērķi.  

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

[..]. 

„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 17.10.2019.(protokols Nr.11) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

nav, NOLEMJ: 

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

kuras kopējā platība ir 3,9 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt zemes gabalu 2,6 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. 

1.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Rucavas novada dome 2019.gada 31.maijā nosūtīja ierakstītu vēstuli SIA “Convergen 

Energy Latvia”  (29.05.2019.Nr.2.1.8/2/469), kurā informēja, ka sakarā ar plānoto nekustamā 
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īpašuma “Ozolbirzs karjers” kad.Nr.64840040175 atsavināšanu ar 01.12.2019.  tiks pārtraukts 

zemes nomas līgums uz šo īpašumu. Kā arī informēja, ja gadījumā vēlas ātrāk izbeigt zemes 

nomas līgumu, par to informēt Rucavas novada domi. Nekāda informācija netika saņemta. 

Apsekojot šo īpašumu secināts, ka tas jau vairākus gadus netiek apstrādāts un ir 

aizaudzis.  

Līgums noslēgts 01.05.2012.gadā un ir spēkā līdz 31.12.2021.gadam. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz noslēgtā līguma 

4.1.4.punktu, kas nosaka, ka līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Nomnieks jābrīdina 6 

mēnešus iepriekš un iepriekš minēto,  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Izbeigt zemes nomas līgumu ar SIA “Convergen Energy Latvia” Reģ.Nr. 

40103394204 uz nekustamo īpašumu “Ozolbirzs karjers” kadastra Nr.64840040175, 4,84ha 

platībā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 01.12.2019. 

 

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 īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izvērtējot Rucavas novada domei piederošos nekustamos īpašumus secināts, ka 

nekustamie īpašumi: 

1. “Egles” kadastra Nr.64840130045, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

64840130045  0,57 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā 

uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000590896, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada 

teritorijas plānojumam, atrodas lauku zemju teritorijā. 

2. “Ozolbirzs karjers” kadastra Nr.64840040175, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840040175  4,84 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas pagasta pašvaldības vārda, Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000459169, ar 01.12. izbeigts nomas līgums, būtu 

nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 

Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam atrodas lauku zemju 

teritorijā. 

3. “Urbums” kadastra Nr.64840150049, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840150049  0,5949 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas pagasta pašvaldības vārda, Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000524403, nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam 

atrodas Papes dabas parka lieguma zonā un daļēji tūrisma un rekreācijas apbūves 

teritorijā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 

17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu un  pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
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novēršanas likuma” 3.pantu un “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 

pirmo daļu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Veikt nekustamo īpašumu “Egles” kadastra Nr.648401630045, “Ozolbirzs karjers” 

kadastra Nr.64840040175 un “Urbums” kadastra Nr.64840150049 novērtējumu. 

2. Pēc novērtējuma saņemšanas juristam izstrādāt izsoles noteikumus. 

 

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

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

 

1.13. Par adreses likvidēšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata Valsts zemes dienesta vēstuli, kas saņemta un reģistrēta 08.10.2019. 

Nr.2.1.8/1/746, kurā informē, veicot datu kvalitātes pārbaudi Valsts adrešu reģistra 

informācijas sistēmā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā konstatēts, 

ka Adrešu informācijas sistēmā reģistrēta adrese, kura Kadastra informācijas sistēmā nav 

piesaistīta nevienam objektam. Adrese bez objekta ir “Kāpiņu klēts” ar kadastra apzīmējumu 

64840150230002 (adreses kods 106817567). 

Adrese “Jaunkāpiņas”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 bija piešķirta arī būvei 

ar kadastra apzīmējumu 64840150230001, kura 20.08.2019. dzēsta no Kadastra informācijas 

sistēmas. Līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

64840150230 piesaistīta adrese ”Jaunkāpiņas”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477, bet 

vienīgajai būvei (kad.apz. 64840150230003), kas uz tās atrodas ir cita adrese- “Kāpiņu rija”, 

Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477, (adreses kods 106817575), kas neatbilst Ministru 

kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 12.punktam, kas 

nosaka, ka pirmajai ēkai uz zemes vienības saglabā tādu pašu adresi kā zemes vienībai. 

Lūgts izvērtēt augstāk minēto informāciju, precizēt adresācijas objektu vai pieņemt 

lēmumu par adreses “Kāpiņu klēts”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 likvidēšanu, kā arī 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840150230 un būvei ar kadastra apzīmējumu 

64840150230003 saglabāt vienu no adresēm. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 17.10.2019.(protokols Nr.11) ieteikumu, iepriekš minēto  un pamatojoties uz 

2015.gada 8.decembra MK noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi ” 30.punktu,  

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Likvidēt adresi: “Kāpiņu klēts”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477. 

2. Likvidēt adresi: “Jaunkāpiņas”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840150230 un būvei ar kadastra 

apzīmējumu 64840150230003 saglabāt adresi: “Kāpiņu rija”, Rucavas pag., Rucavas 

nov., LV-3477. 

 

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. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (14.10.2019.Nr.2.1.13/-

1229), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē [..], Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004.gada 12.novembrī, pagarināts 2018.gada 

22.martā uz laika posmu līdz 2018.gada 20.jūnijam, pagarināts 2018.gada 24.maijā uz laika 

posmu līdz 2018.gada 31.oktobrim un pagarināts 2019.gada 25.aprīlī uz laika posmu līdz 

2019.gada 31.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.09.2018. pašvaldībai parāds par īri ir EUR 683.63 EUR. Ar īrnieku 2019.gada 20.maijā 

noslēgta vienošanās par īres un komunālo pakalpojumu parāda summas EUR 727.90 nomaksu 

pa daļām līdz 2025.gada 28.maijam.  

 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

nav, NOLEMJ: 

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

Rucavas novads ar [..], uz laika posmu līdz 31.10.2020. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis, finanšu analītiķe I.Reine, finanšu nodaļas 

vadītāja E.Freimane-Vaitele)  

 

3.1. Rucavas novada pašvaldības Grāmatvedības metodika 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane - Vaitele iepazīstina deputātus ar izstrādāto 

grāmatvedības metodiku 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes 17.10.2019. (protokols Nr.16) 

ieteikumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības Grāmatvedības metodiku. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības Grāmatvedības metodika uz 240 lp. 
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 3.2. 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 komitejas sēdes 

17.10.2019. ( protokols Nr.16 ) ieteikumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta grozījumus (1. 

pielikums): 

1.1. Ieņēmumos 800 euro; 

1.2. Izdevumos 800 euro.  

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta grozījumus atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām (2. pielikums). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/B „Grozījumi Rucavas 

novada domes 13.05.2019. saistošos noteikumos Nr.1/B „Par Rucavas novada pašvaldības 

2019.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. 

 

3.3. Par Rucavas novada pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis ) 

 

Rucavas novada domes kancelejā 2019.gada 4.oktobrī saņemts pašvaldības policijas 

priekšnieka Rolanda Klāsēna iesniegums (reģ.Nr.2.1.13/1190), kurā lūgts izbeigt darba 

tiesiskās attiecības ar 2019.gada 31.oktobri (pēdējā darbadiena) savstarpēji vienojoties, 

pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu. 

Rolands Klāsēns pašvaldības policijas priekšnieka amatā strādā no 2017.gada 1.jūnija. 

Pirms tam, no 2016.gada 6.jūnija, pildīja pašvaldības policijas vecākā inspektora pienākumus. 

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

likuma 114.pantu, Rucavas novada pašvaldības policijas nolikuma 4.3.punktu un Rucavas 

novada pašvaldības policijas priekšnieka Rolanda Klāsēna iesniegumu par atbrīvošanu no 

amata un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes 17.10.2019. (protokols Nr.16) 

ieteikumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Rolandu Klāsēnu no Rucavas novada pašvaldības policijas  priekšnieka amata 

ar 2019. gada 31. oktobri (pēdējā darba diena). 

2. Izslēgt Rucavas novada pašvaldības policijas priekšnieku Rolandu Klāsēnu no Rucavas 

novada bērnu tiesību aizsardzības grupas sastāva ar 2019. gada 31. oktobri (pēdējā 

darbadiena). 
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3.4. Par nekustamā īpašuma “Piesīši” nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Rucavas novada dome ir veikusi nekustamā īpašuma “Piesīši”, kad. Nr.64840110040 

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 “Piesīši”, kad. Nr.64840110040 zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda ierakstīts 07.07.2017.gadā. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000568833. Tā platība ir 0,4554 ha. Zemes izmantošanas veids: lauksaimniecība. 

Sertificēta vērtētāja SIA “TF Universal” Reģ.Nr.41503053180  2019.gada 13.augustā noteiktā 

tirgus vērtība ir EUR 380,00  (trīs simti astoņdesmit 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. 

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.  

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

sēdes 17.10.2019. (protokols Nr.11) un Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes 17.10.2019. 

(protokols Nr.16) ieteikumu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada domei piederošo nekustamo īpašumu “Piesīši” 

(kadastra Nr.64840110040), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,4554ha. 

2. Juristam izstrādāt izsoles noteikumus. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt 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. 
 

4. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (22.08.2019. Nr.2.1.13/1008), kurā lūgts anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu [..], Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov. [..]. 

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

dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (28.08.2019. Nr. 2.1.8/2/832) [..] uz deklarēto dzīvesvietu ar 

uzaicinājumu līdz 2019. gada 5. oktobrim iesniegt Rucavas novada domē paskaidrojumu, kas 

apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. 



16 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 24. oktobra sēde 

Līdz minētajam termiņam netika iesniegts paskaidrojums, kas apliecinātu tiesisko 

pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, kā arī domes kancelejā 02.10.2019. saņemta VAS 

„Latvijas pasts” atpakaļsūtīta vēstule, kas adresēta [..], ar piezīmi, ka adresāts nav norādītajā 

adresē.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz likuma 

„Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 12.panta pirmās daļas 2. punktu, 01.07.2003. MK 

noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par [..] deklarēto dzīvesvietu [..], Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., 

LV-3480. 

2. Uzdot domes sekretārei Santai Ķūsei ziņas par dzīvesvietas anulēšanu aktualizēt 

Iedzīvotāju reģistrā. 

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

LV-3480. 

4. Lēmumu nosūtīt [..] uz deklarēto dzīvesvietu [..], Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., 

LV-3480. 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

5. Par Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu 

(Ziņo Kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

5.1. Par apbalvojuma “GODA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9), 

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GODA RUCAVNIEKS” piešķirt [..]. 

Par aizrautību, aktivitāti un taisnīgumu. Par ieinteresētību un cilvēciskumu. Prasīga pret 

sevi un citiem. Par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu kultūras un izglītības jomā, katru gadu 

organizējot interesantas ekskursijas un pasākumus. Par sakopta saieta nama un saliedētas 

komandas izveidošanu, kas piedāvā goda mielastus, naktsmītnes un telpas pasākumiem. Par 

Rucavas novada patriotismu. 

 

5.2. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9), 

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIEKS” piešķirt [..]. 

Par atbildību, atsaucību, spēju ieinteresēt uz sportiskām aktivitātēm. 
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Par daudzveidīgu sporta aktivitāšu organizēšanu – sporta svētki, veselības vingrošanas, sporta 

nometnes, pulciņi. Par jaunās paaudzes garīgu izglītošanu svētdienas skolā. Par idejas 

realizēšanu baznīcas āra apgaismojumam. 

 

5.3. Par apbalvojuma “GADA RUCAVNIEKS” piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GADA RUCAVNIEKS” piešķirt [..]. 

Mākslinieks, koktēlnieks, kurš izjūt koku un veido unikālus darbus, kuri bijuši izstādīti 

gan Rucavā, gan Liepājas muzejā. Rucavas iedzīvotājiem iemīļotākie darbi – zirgs Rucavas 

centrā un Rucavas muižas kalna zīme.  

 

5.4. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GADA DUNICNIEKS” piešķirt [..]. 

Par aktivitāti, aizrautību un ieinteresētību Dunikas pagasta konferences rīkošanā un 

grāmatu izdošanā. Par radošām idejām pagasta kultūras jomas attīstībā. Sava dzimtā ciema 

patriote. 

 

5.5. Par apbalvojuma “GADA DUNICNIEKS” piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GADA DUNICNIEKS” piešķirt [..]. 

Par Dunikas grāmatu maketēšanu, par iesaistīšanos sava dzimtā pagasta aktivitātēs, par 

atsaucību un notikumu iemūžināšanu fotogrāfijās. 

 

5.6. Par apbalvojuma “GODA ĢIMENE” piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “GODA ĢIMENE” piešķirt [..]. 
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Par stipras ģimenes izveidošanu, par čaklu meitu izaudzināšanu un rūpēm par sešiem 

mazbērniem. Par roku rokā pavadītiem vairāk kā 50 gadiem, atbalstot, saticīgi dzīvojot un 

aktīvi piedaloties sabiedriskajā dzīvē un ģimenes uzņēmējdarbībā. Par Rucavas novada 

patriotismu. 

 

5.7. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9), 

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķirt zemnieku saimniecībai [..]. 
Par uzņēmību, neatlaidību, drosmi izveidot un attīstīt stabilu lauku saimniecību. Par 

saimniekošanas tikuma nodošanu dēlam, par piensaimniecības produktu ražošanas izveidi un 

pārdošanu, par Palaipes svētku organizēšanu un kultūras pasākumu atbalstīšanu Rucavas 

novadā.  

 

5.8. Par apbalvojuma “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9)  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “NOVADA UZŅĒMĒJS” piešķirt zemnieku saimniecībai [..]. 

Par uzņēmību, neatlaidību, drosmi un ilgstošas, stabilas saimniecības kopšanu.  Par dēlu 

iesaistīšanu lauku saimniecībā un darba tikuma nodošanu bērniem, kopīgi saimniekojot. Par 

izcilo Guntas kūku cepšanas prasmi, kas ir nozīmīga Dunikas svētku sastāvdaļa. 

 

5.9. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt [..]. 

Par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu darbu un mūža ieguldījumu Sikšņu pamatskolā. Par 

atsaucību un izdomu skolas pasākumu organizēšanā un telpu noformēšanā. Par sirsnīgu 

attieksmi ar skolēniem un vecākiem.  

 

5.10. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt [..]. 

Par apzinīgu, cītīgu un regulāru darbu pie Sikšņu centra apstādījumu izveidošanas un 

kopšanas. Par radošu, oriģinālu noformējumu izveidošanu svētkos un ikdienā. Par aktīvu 

piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē. Sava dzimtā ciema patriotismu. 

 

5.11. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts A.Rolis. 

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

Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt [..]. 

Par Dunikas vēstures apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu portālā dunika.lv. Par 

iesaistīšanos jaunās grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” tapšanā un iedzīvotāju atmiņu 

stāstu iemūžināšanā. Par Dunikas patriotismu. 

 

5.12. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt [..]. 

Par ilggadēju darbu Rucavā, rūpējoties par lauku cilvēku mūsdienīgu izskatu. Par 

rucavnieku uzpošanu darba dienās un brīvdienās. Par laipnību, atsaucību un prasmi atrast 

katram klientam vispiemērotāko. 

 

5.13. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt [..]. 

Par lielo ieguldījumu “Ģirņa burtnīcu” sakārtošanā un grāmatas “Rucavas gara mantas” 

tapšanā. Par Rucavas tradīciju izpēti, kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Par 

patriotismu. 
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5.14. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt [..]. 

Par Rucavas kulinārā mantojuma popularizēšanu, par “Baltā sviesta” meistares diploma 

iegūšanu un dalību TV raidījumā  “Iekodies Kurzemē”, popularizējot Rucavas tradīcijas visai 

Latvijai. Par aktīvu darbošanos “Zvanītājos”.  

 

5.15. Par PATEICĪBAS piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz 25.01.2018. nolikumu “Par Rucavas novada pašvaldības 

apbalvojumiem”, ņemot vērā Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 22.10.2019. priekšlikumu 

un Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (24.10.2019. protokols Nr.9),  

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

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

nav, NOLEMJ: 

Apbalvojumu “PATEICĪBA” piešķirt [..]. 

Par laipnību, sirsnību un atsaucību organizējot pasākumus. Par projekta “Dāvana Rucavas 

novada senioriem” rakstīšanu un realizēšanu. Par jaunas tradīcijas ieviešanu un uzturēšanu. 

 

Papildus Kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme informē 

deputātus  par šogad vēl plānotajiem kultūras  pasākumiem novadā. 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Čākuri” izsoles noteikumu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

 2019.gada 26.septembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamo 

īpašumu “Čākuri” nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.14, p.1.19.) nodot atsavināšanai nekustamo 

īpašumu “Čākuri, kad. Nr.64840050014 Rucavas pagastā. 

Nekustamais īpašums “Čākuri”, kad. Nr.64840050014 Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000580840 uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 

2018.gada 13.augustā. Tā platība ir 2,78 ha. Zemes izmantošanas veids: 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 13.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, 

reģ.Nr. 41503053180, noteicis, ka Rucavas novada, Rucavas pagasta nekustamā īpašuma 

„Čākuri” zeme  ar mežaudzi, kadastra Nr.64840050014 tirgus vērtība ir 3600,00 EUR (trīs 

tūkstoši seši simti eiro). 

Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā sastāda EUR 168,00. 
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Ņemot vērā minēto nekustamā īpašuma “Čākuri” cena nosakāma 3768,00 EUR (trīs 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro) 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, 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. nodot nekustamo īpašumu “Čākuri”, kadastra Nr.64840050014 mutiskai izsolei ar 

augšupejošu soli; 

2. noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu; 

3. izdevumus par nekustamā īpašuma “Čākuri”  novērtēšanu iekļaut pārdošanas cenā; 

4. noteikt, ka nekustamā īpašuma “Čākuri” brīvā cena – (nosacītā) sākuma cena ir 

3768,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro); 

5. apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Čākuri” izsoles noteikumus; 

6. izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Čākuri” 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 izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.rucava.lv, portālā ss.com. 

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

 

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

 

Priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis izsludina 5 min pārtraukumu. 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023 otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

  2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu 3.5. (prot.Nr.5) nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023 Rucavas pagastā, veicot 

novērtēšanu. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Matroži”, “Kapteiņi”, ”Robežsargi” atsavināšanu” (protokols Nr.9; p.6.) pašvaldības 

nekustamais īpašums “Kapteiņi” tika nolemts nodot atsavināšanai par cenu EUR 105 000,00 

un sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Kapteiņi” pārdošanu izsolē “ Nr.1 (protokols Nr.10) apstiprināta izsoles komisija un izsoles 

noteikumi. 

http://www.rucava.lv/
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Rucavas novada domes Nekustamā īpašuma “Kapteiņi” atsavināšanas komisijas 

(turpmāk -Komisija) 2019.gada 30.septembrī konstatēja, ka otrās mutiskā nekustamā īpašuma 

izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un 

izsoles noteikumu 3.18.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos termiņos nav 

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, ja otrā 

izsole ir nesekmīga izsoles komisija, kas organizē izsoli:  

1) var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 60 procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 
3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. atzīt nekustamā īpašuma “Kapteiņi”, kad. Nr.64840070023, otro mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2019.gada 30.septembra Komisijas 

sēdes protokolu; 

2. rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 60 procentiem no pārdošanas cenas (EUR 105 000,00). 

3. apstiprināt trešās mutiskās izsoles pārdošanas cenu EUR 42 000,00 (četrdesmit divi 

tūkstoši euro un 00 centi) un apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma 

“Kapteiņi” trešās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus; 

4. uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumam; 

5. uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis”, izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, domes interneta vietnē 

un www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2019.gada 30.septembra Komisijas sēdes protokols uz 1 lp. 

2. “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Kapteiņi” trešās izsoles noteikumi” uz 12 lp. 

 

8. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, kad. Nr.64840070038  otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

  2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu 3.5. (prot.Nr.5) nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu “Matroži”, kad. Nr.64840070038. Rucavas pagastā, veicot 

novērtēšanu. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Matroži”, “Kapteiņi”, ”Robežsargi” atsavināšanu” (protokols Nr.9; p.6.) pašvaldības 

nekustamais īpašums “Matroži” tika nolemts nodot atsavināšanai par cenu EUR 120 000,00 un 

sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Matroži” pārdošanu izsolē “ Nr.2 (protokols Nr.10) apstiprināta izsoles komisija un izsoles 

noteikumi. 

Rucavas novada domes Nekustamā īpašuma “Matroži” atsavināšanas komisijas 

(turpmāk - Komisija) 2019.gada 30.septembrī konstatēja, ka otrā mutiskā nekustamā īpašuma 

izsole, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu un 
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Rucavas novada domes 2019. gada 24. oktobra sēde 

izsoles noteikumu 3.18.1.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos termiņos nav 

pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, ja otrā 

izsole ir nesekmīga izsoles komisija, kas organizē izsoli:  

1. var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā 

par 60 procentiem no nosacītās cenas; 

2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 
3. rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

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

nav, NOLEMJ: 

1. atzīt nekustamā īpašuma “Matroži”, kad. Nr.64840070038, otro mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2019.gada 30.septembra Komisijas 

sēdes protokolu; 

2. rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu ne 

vairāk kā par 60 procentiem no pārdošanas cenas (EUR 120 000,00). 

3. apstiprināt trešās mutiskās izsoles pārdošanas cenu EUR 48 000,00 (četrdesmit astoņi 

tūkstoši euro un 00 centi) un apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma 

“Matroži” trešās izsoles noteikumi” izsoles noteikumus; 

4. uzdot Komisijai turpināt kustamās mantas atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumam; 

5. uzdot domes sekretārei sagatavot un ievietot sludinājumu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis”, izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, domes interneta vietnē 

un www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2019.gada 30.septembra Komisijas sēdes protokola kopija uz 1 lp. 

2. “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Matroži” trešās izsoles noteikumi” uz 12 lp. 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese informē deputātus par saimnieciskajiem 

darbiem pagasta teritorijā. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.00 
 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētāja vietnieks     Andis Rolis                 

                            28.10.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

   28.10.2019.   


