
 
 

     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 28. novembrī                                                                         Nr.18 

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, Irēna 

Riežniece, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Romārs Timbra (personisku iemeslu dēļ). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

analītiķe Ināra Reine, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, jurists Gints Šķubers, 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda 

Ābelīte, pašvaldības policijas priekšnieks Elvijs Reķēns. 

 

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 vietnieks  J.Veits) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.5. Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” apmežošanu 

1.6. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

1.7. Par adreses likvidāciju 

1.8. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu 

1.9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

2.3. Par Rucavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu 2020.gadam 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane Vaitele, finanšu 

analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers)  

 

3.1. Par nekustamā īpašuma “Liedagi” - 24, kad. Nr.64849000077 pirmās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

3.2. Par parādu norakstīšanu Rucavas novadā mirušām personām 

3.3. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

3.4. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā 

 

 4. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

4.1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas informatīvs ziņojums 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Sila fonds”, kad. Nr.64840200037  pirmās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 28. novembra sēdes 

darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 
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6. Par izlīguma un administratīvā līguma noslēgšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

7. Par 2019.gada 28.marta lēmuma (protokols Nr.3., 4.9.) grozīšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt 2019. gada 28. septembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 

jautājumus: 

6. Par izlīguma un administratīvā līguma noslēgšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

7. Par 2019.gada 28.marta lēmuma (protokols Nr.3., 4.9.) grozīšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.11.2019.Nr.2.1.13/1343), kurā lūgts atļaut atdalīt no 

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

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

Īpašums sastāv no divām zemes vienībām.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) 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 – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Irēna Riežniece, Jānis Veits, 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 [..] 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

3. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 3,2 ha, 

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. 

 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.11.2019.Nr.2.1.13/1412), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Irēna Riežniece, 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.Nr. [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 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. 

 

1.3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (28.10.2019.Nr.2.1.13/1300), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 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 2009.gada 

28.janvāra Dunikas pagasta padomes lēmumu 3.§.6. (prot.Nr.1) [..] izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības un noslēgts zemes nomas līgums. Uz zemes gabala atrodas piederošas ēkas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" trešās daļas 29.2. un 

30.2.punktu, personīgo iesniegumu,  

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā,  kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

euro gadā, 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 pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.09.2019.Nr.2.1.13/7732), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 2,4 ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā.  

2019.gada 30.oktobrī sertificēts vērtētājs Jānis Rīdūzis veicis nekustamā īpašuma [..] 

novērtējumu un noteicis, ka nomas maksa ir 17.76 EUR mēnesī jeb 213,12 EUR gadā par visu 

platību (2.4 ha). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" otrās daļas 18.punktu, 

personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]   2,4 ha platībā,  kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 213.12. EUR gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma 

nodokli. 

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

30.novembrim. 

 

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

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

 

1.5. Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata SIA “LASKANA-MEŽS” Reģ.Nr.42103022771, juridiskā adrese: Brīvostas 

iela 40, Liepāja, iesniegumu (16.10.2019.Nr.2.1.13/1247), kurā lūgts īpašumā “Liepiņas” kad 

Nr.64520060300, Dunikas pagastā, zemes vienībā ar kad.apz. 64520060300, kuras kopējā 

platība – 28,8 ha, lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,8 ha platībā, apmežot.  26,3 ha no 

kopējās platības jau aizņem meži. 

Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64520070089 un 

64520060300.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas 

plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”) 4.10. Lauku 

zemes, 255.punktu un iesniegumu, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Atļaut SIA “LASKANA-MEŽS” Reģ.Nr.42103022771, juridiskā adrese: Brīvostas iela 

40, Liepāja, apmežot īpašuma “Liepiņas” kadastra Nr.64520060300, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējums 64520060300, kuras kopējā platība ir 28,8 ha, lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi 1,8 ha platībā, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.6. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) ieteikumu un izvērtējot Rucavas novada domei piederošos 

nekustamos īpašumus secināts, ka nekustamie īpašumi: 

1. “Priediengals” kadastra Nr.64840010114, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840010114  5,18 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000445101, nav iznomāts un būtu nododams 
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atsavināšanai, jo nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši 

spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam, atrodas meža zemju teritorijā. 

2. “Spīliens” kadastra Nr.64840010105, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840010105  6,43 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas pagasta pašvaldības vārda, Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000524841, nav iznomāts un būtu nododams 

atsavināšanai, jo nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši 

spēkā esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam atrodas meža zemju teritorijā. 

      Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.pantu un “Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo daļu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 (Irēna Riežniece); ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Veikt nekustamo īpašumu “Priediengals” kadastra Nr.64840010114 un “Spīliens” 

kadastra Nr.64840010105 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. 

 

1.7. Par adreses likvidāciju 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Sakarā ar pasūtījumu būves dzēšanai  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā, tika aktualizēti dati: dzēsta būve ar kadastra apzīmējumu 64520100143001  un adresi 

"Sīkles", Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480, kura atradās uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64520100143.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumu Nr.698 "Adresācijas  noteikumi"  30. punktu, kas nosaka, ka beidzot 

pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības 

kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu un Adresācijas noteikumu 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, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Likvidēt adresi "Sīkles", Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480  (adreses klasifikatora 

kods 103923220). 

 

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 nosaukuma un adreses piešķiršanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata AS “Latvijas valsts meži” Reģ.Nr.40003466281 Nekustamo īpašumu pārvaldes 

vēstuli (14.11.2019.Reģ.Nr.2.1.8/3/837), kurā informē, ka Nekustamo īpašumu pārvalde plāno 

reģistrēt zemesgrāmatā 2006.gadā uzbūvēto putnu novērošanas torni, kas izvietots Rucavas 

pagasta zemes īpašuma “Piejūras mežs” kad.Nr.64840010109 zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 64840010109. 

Lai izveidotu un kadastrā reģistrētu būvju īpašumu, lūgts pieņemt lēmumu par ēku 

(būvju) īpašuma nosaukuma “Putnu novērošanas tornis” piešķiršanu vai lēmumu par adreses 

piešķiršanu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu un vēstuli, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Būvei ar kadastra apzīmējumu 64840010109002, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 64840010109, piešķirt nosaukumu un adresi “Putnu novērošanas tornis”, 

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. 

 

1.9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.11.2019.Nr.2.1.13/1414), kurā lūgts samazināt zemes 

gabala [..] platību no 1,5 ha uz apmēram 0,5 ha tikai ēku uzturēšanai. 

2006.gada 20.decembrī Rucavas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 2.14#. 

(prot.Nr.14) Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Sarakstā minēts arī zemes lietojuma 

nosaukums [..], kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]. Kadastra 

informācijas sistēmā zemes vienības platība reģistrēta 1,9 ha. Uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..] atrodas ēkas un būves, kas pieder [..], kā rezultātā nepieciešams izdalīt zemi 

ēku uzturēšanai.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) 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 – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atdalīt no nekustamā īpašuma [..], zemes gabalu 1,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

2. atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

4. atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 

5. Paliekošai zemes vienībai [..], platība 0,5 ha ( vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas), noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 
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6. Nekustamo īpašumu [..] reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 

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 lietošanas mērķa maiņu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izvērtējot nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” kadastra Nr.64840040175 zemes 

lietošanas mērķi secināts, ka tas neatbilst dabā esošajam zemes lietošanas mērķim un 

nepieciešams to mainīt. Zemes gabals ir meliorēts un tiek izmantots lauksaimniecības 

vajadzībām. 

Šobrīd noteiktais zemes lietošanas mērķis ir derīgo izrakteņu ieguves teritorija. 

Pašvaldība neplāno šajā zemes gabalā veikt derīgo izrakteņu izpēti un ieguvi.   

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

21.11.2019.(prot.Nr.12) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu; 

2006.gada MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Mainīt nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” kadastra Nr.64840040175 lietošanas mērķi 

no mērķa - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (kods 0401) uz 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. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 25.10.2019.Nr.2.1.13/1285), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 31.jūlijā, pagarināts 2016.gada 

1.augustā, 2017.gada 2.novembrī, 2019.gada 1.martā uz laika posmu līdz 2019.gada 

31.decembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.11.2019. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 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 – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

Rucavas novads ar [..] uz laika posmu līdz 31.12.2020.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei speciālistei Ilzei 

Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
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2.2. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (19.11.2019.Nr.2.1.13/1440), 

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

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2006.gada 1.decembrī, pagarināts 2008.gada 

6.maijā, 2009.gada 14.decembrī un 2014.gada 16.decembrī uz laika posmu līdz 2019.gada 

15.decembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.11.2019. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 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 – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

Rucavas novads ar [..] uz laika posmu līdz 31.12.2024.  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

2.3. Par Rucavas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu 2020. gadam 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

Rucavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam (turpmāk tekstā – 

programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas prioritātes, rīcību 

virzieni un pasākumu kopumi Rucavas novada attīstībai tuvākajam 7 gadu periodam, atbilstoši 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038.gadam stratēģiskajiem mērķiem. Šie 

pašvaldības plānošanas dokumenti ir pamats Rucavas novada domes rīcību un investīciju 

mērķtiecīgai plānošanai. Programma tika apstiprināta ar 2012. gada 28. septembra Rucavas 

domes lēmumu Nr.17.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74. punktu, kuri nosaka, ka “ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija vai attīstības programma zaudē spēku, ja ir apstiprināta jauna 

pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības programma. Ja beidzies ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas vai attīstības programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas apstiprināšanai”, programma 

joprojām ir spēkā un ir nepieciešams aktualizēt programmas investīciju plānu 2020. gadam 

(turpmāk tekstā- plāns). Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punkts, kas nosaka, ka “Attīstības 

programmas rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot 

pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības un investīciju plānu apstiprina ar 

domes lēmumu un ievieto pašvaldības mājaslapā”.  

 Attīstības nodaļa ir veikusi Investīciju plāna izvērtēšanu un 2020. gada aktuālās 

redakcijas izstrādi, saskaņā ar iesniegtajiem iestāžu vadītāju komentāriem.  

Ņemot vērā augstāk minēto,  

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Aktualizēt “Rucavas novada domes Attīstības programmas 2012.-2018.gadam” 

Investīciju plānu līdz 2020.gadam (ieskaitot), saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Aktualizētā Investīciju plāna redakcija uz 15 lp. 
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3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane Vaitele, finanšu 

analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers) 

 

3.1. Par nekustamā īpašuma “Liedagi” - 24, kad. Nr.64849000077 pirmās mutiskās 

izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu 

(Ziņo 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. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Liedagi” -24 pārdošanu izsolē” (protokols Nr.14; p.4.5.) nekustamais īpašums “Liedagi” -24 

tika  nodots atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 2400,00, sagatavojot izsoles noteikumus 

nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Liedagi” -24 atsavināšanas komisija 

(turpmāk -Komisija) 2019.gada 4.novembrī konstatēja, ka pirmā 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 ceturto daļu, ja 

kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu 

(9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). Vai arī 

saskaņā ar 32.panta pirmo daļu, ja pirmā izsole ir nesekmīga izsoles komisija, kas organizē 

izsoli:  

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

20 procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.11.2019., (protokols Nr.18) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 4 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irēna riežniece), NOLEMJ: 

1. atzīt nekustamā īpašuma “Liedagi” -24, kad. Nr.64849000077, pirmo mutisko izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2019.gada 4.novembra Komisijas sēdes 

protokolu; 

2. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pazeminātu izsoles sākumcenu par 

10 procentiem no nosacītās cenas (EUR 2400,00). 

3. apstiprināt otrās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 2160,00 (divi tūkstoši viens simts 

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

“Liedagi”- 24 otrās 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”, domes interneta vietnē un www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2019.gada 4.novembra Komisijas sēdes protokols uz 1 lp. 

2. “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Liedagi”- 24 otrās izsoles noteikumi” uz 

12 lp. 

 

 

http://www.ss.com/
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3.2. Par parādu norakstīšanu Rucavas novadā mirušām personām 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

  

Rucavas novada domē konstatēts, ka [..] ir izveidojies īres un komunālo pakalpojumu 

maksas parāds par dzīvokli [..], Dunikas pagastā. Persona  mirusi 2018.gada 10.februārī. 

Atbilstoši Rucavas novada grāmatvedības sniegtajai informācijai, [..] par dzīvokli [..], Sikšņi, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz miršanas dienu parāds par dzīvojamo telpu īri ir EUR 

8,45 komunāliem pakalpojumiem ir EUR 25,47, par apkuri ir EUR 24,80 un par Nekustamā 

īpašuma nodokli ir EUR 28,64. [..] pēdējā deklarētā adrese bija [..], Sikšņi, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā.  

13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs”  187.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības 

termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos 

uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu 

samazinājuma.  Ņemot vērā, ka persona [..] ir mirusi un normatīvos aktos noteiktajā termiņā 

parāds nav atgūts, parāds ir izslēdzams no Rucavas novada grāmatvedības bilances, norakstot 

no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.11.2019. (protokols Nr.18) ieteikumu un 

pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites 

kārtība budžeta iestādēs”  187.punktu, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izslēgt [..], īres parādu EUR 8,45 summas apmērā, komunālo pakalpojumu parādu 

EUR  25,47, par apkuri EUR 24,80 un  Nekustamā īpašuma nodokļa parādu par EUR 

28,64 no Rucavas novada domes bilances uzskaites, norakstot no nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

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

 

 

3.3. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

Izskata jautājumu par Nīcas mūzikas skolas Rucavas mācību punkta un Liepājas rajona 

Rucavas Sporta skolas bezcerīgo parādu norakstīšanu. 

Civillikuma 1401.pantā ir noteikts saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata 

vienai personai - parādniekam - jāizdara par labu otrai - kreditoram - zināma darbība, kam ir 

mantiska vērtība un 1402.pants paredz, ka saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, 

vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma.  

Saskaņā ar Civillikuma 1893.pantu saistību tiesības izbeidzas, ja tiesīgā persona tās 

pienācīgi neizlieto likuma noteiktā noilguma termiņā, savukārt 1895.pants nosaka, ka visas 

saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav 

likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.  

Ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu prasības, kuru piedziņa 

saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies 

parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no 

uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.  
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Saskaņā ar Civillikuma 1902. un 1905.pantu tiesības izlietošana, ceļot prasību tiesā, 

pārtrauc noilgumu, pie kam jau notecējušais laiks vairs nav ieskaitāms un sāk tecēt jauns 

noilguma termiņš. Atgādinājums parādniekam pārtrauc noilgumu. 

Pamatojoties uz Civillikuma 1893., 1895., 1902., 1905.pantu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Ministru 

kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 187.punktu,  

Ņemot vērā augstāk minēto, atzīstams, ka debitori atzīstami par bezcerīgiem, jo: 

1) Debitoru prasījums nav iespējams atgūt Civilprocesa likuma 93.panta neizpildāmības 

dēļ, t.i., debitori neatbilst prasībām dokumentu trūkuma dēļ, jo no 2007.gadā līdz 

2014.gadam netika noslēgti līgumi. 

2) Varbūtējas izmaksas, kas varētu rasties saistībā ar minētajiem parādiem ir šādas: 

saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu, 39.pantu un 2009.gada 1.septembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.983 ‘’Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas 

kārtība’’ 13.punktu, izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā par katru debitoru 

pārsniedz parāda summu un ir 75.84 euro (valsts nodeva – 71.14 euro, ar lietas 

izskatīšanu saistīti izdevumi – 4.70 euro), kas ir būtiski lielāki nekā parāds un uzsākt 

piedziņu procesu nav ekonomiski izdevīgi. 

Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā kārtībā parādus nav iespējas atgūt dokumentu 

trūkumu dēļ (līgumi par mūzikas skolas un sporta skolas pakalpojumu), parāds ir izslēdzams 

no Rucavas novada domes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem 

izveidotajiem uzkrājumiem un norakstāms no bilances. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.11.2019. ( protokols Nr.18 ) ieteikumu, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: 

[..] 

3.4. Par parādu izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele) 

 

Izskata īres un komunālo pakalpojumu bezcerīgo parādu norakstīšanu. 

Civillikuma 1401.pantā ir noteikts saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata 

vienai personai - parādniekam - jāizdara par labu otrai - kreditoram - zināma darbība, kam ir 

mantiska vērtība un 1402.pants paredz, ka saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, 

vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma.  

Saskaņā ar Civillikuma 1893.pantu saistību tiesības izbeidzas, ja tiesīgā persona tās 

pienācīgi neizlieto likuma noteiktā noilguma termiņā, savukārt 1895.pants nosaka, ka visas 

saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav 

likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.  

Ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu prasības, kuru piedziņa 

saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies 

parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no 

uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.  
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Saskaņā ar Civillikuma 1902. un 1905.pantu tiesības izlietošana, ceļot prasību tiesā, 

pārtrauc noilgumu, pie kam jau notecējušais laiks vairs nav ieskaitāms un sāk tecēt jauns 

noilguma termiņš. Atgādinājums parādniekam pārtrauc noilgumu. 

Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā termiņā parāds nav atgūts, parāds ir 

atzīstams par bezcerīgu, pamatojoties uz Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību noilgumu 

un parāda piedziņas neiespējamību, parāds ir izslēdzams no Rucavas novada domes bilances, 

norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem un norakstāms 

zembilancē. 

Pamatojoties uz Civillikuma 1893., 1895., 1902., 1905.pantu, Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Ministru 

kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 187.punktu, ņemot vērā Finanšu, attīstības komitejas 21.11.2019. sēdes atzinumu 

(protokols Nr.) 

 Ņemot vērā augstāk minēto atzīstams, ka debitori atzīstami par bezcerīgiem, jo: 

1) Debitoru prasījums nav iespējams atgūt Civilprocesa likuma 93.panta neizpildāmības 

dēļ, t.i., debitori neatbilst prasībām dokumentu trūkuma dēļ, jo nav noslēgto līgumu. 

2) Varbūtējas izmaksas, kas varētu rasties saistībā ar minētajiem parādiem ir šādas: 

saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu, 39.pantu un 2009.gada 1.septembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.983 ‘’Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas 

kārtība’’ 13.punktu, izmaksas parāda piedziņai prasības tiesvedībā par katru debitoru 

pārsniedz parāda summu un ir 75.84 euro (valsts nodeva – 71.14 euro, ar lietas 

izskatīšanu saistīti izdevumi – 4.70 euro), kas ir būtiski lielāki nekā parāds un uzsākt 

piedziņu procesu nav ekonomiski izdevīgi. 

Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā kārtībā parādus nav iespējas atgūt dokumentu 

trūkumu dēļ (nav līgumi par īri un komunāliem pakalpojumiem), parāds ir izslēdzams no 

Rucavas novada domes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem 

uzkrājumiem un norakstāms no bilances. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.112019. ( protokols Nr.18 ) ieteikumu, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Norakstīt un izslēgt no uzskaites šādus debitoru parādus: 

[..] 

3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās  21.11.2019. 

(protokols Nr.18 ) ieteikumu, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta grozījumus 

(1.pielikums): 

1.1. Ieņēmumos 80 euro; 

1.2. Izdevumos  80 euro. 
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2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta grozījumus atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 80 euro (2. pielikums). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/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. 

 

4. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

4.1. Izglītības, kultūras un sporta komitejas informatīvs ziņojums 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme informē par 

Rucavas kultūras nama vadītājas Staņislavas Skudiķes prombūtni.  

Sniedz informāciju par gaidāmajiem kultūras pasākumiem Rucavas novadā.  

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Sila fonds”, kad. Nr.64840200037  pirmās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 

 

2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.5, 3.4.p.) 

atsavināt pārdodot atklātā izsolē kustamo mantu cirsmu „Sila fonds” ar kadastra 

Nr.64840200037, kuras apjoms ir 898,24 m
3
, platība 3,36 ha un kura atrodas Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. Vienlaikus tika apstiprināti izsoles noteikumi, izsoles komisija un izsoles 

cena.
 

Saskaņā ar SIA “TF Universal” slēdzienu: „Par cirsmas tirgus vērtību 1.kv. meža 

nogabalā Nr.7 un Nr.38 nekustamajā īpašumā „Sila fonds”, Rucavas novada Rucavas pagastā” 

cirsmas tirgus vērtība ir 44 100,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši viens simts eiro un 00 centi). 

Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Sila fonds” atsavināšanas komisijas 

(turpmāk -Komisija) 2019.gada 31.maijā konstatēja, ka pirmā mutiskā nekustamā īpašuma 

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

izsoles noteikumu 38.punktu, uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktos termiņos nav pieteicies 

neviens izsoles dalībnieks. 

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

kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu 

(9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). Vai arī 

saskaņā ar 32.panta pirmo daļu, ja otrā izsole ir nesekmīga izsoles komisija, kas organizē 

izsoli:  

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

20 procentiem no nosacītās cenas; 

2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. atzīt nekustamā īpašuma „Sila fonds” ar kadastra Nr.64840200037, pirmo mutisko 

izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 2019.gada 31.maija  Komisijas 

sēdes protokolu; 

2. rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli, pazeminātu izsoles sākumcenu par 20 

procentiem no nosacītās cenas (EUR 44 100,00). 

3. apstiprināt otrās mutiskās izsoles nosacīto cenu EUR 35 280,00 (trīsdesmit pieci 

tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi) un apstiprināt “Rucavas novada 

domes nekustamā īpašuma “Sila fonds” otrās pēc kārtas cirsmu 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”, domes interneta vietnē un www.ss.com. 

 

Pielikumā: 

1. 2019.gada 31.maija Komisijas sēdes protokola kopija uz 1 lp. 

2. Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Sila fonds” otrās pēc kārtas cirsmu izsoles 

noteikumi” uz 16 lp. 

 

6. Par izlīguma un administratīvā līguma noslēgšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

  2019.gada 25.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Robežsargi”, “Kapteiņi”, “Matroži” nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.5, p.3.5.), tajā skaitā, 

nododot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Robežsargi” (kadastra numurs: Nr.64840070053), 

Rucavas pagastā, pirms tam veicot tā novērtēšanu. 

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

“Matroži”, “Kapteiņi”, ”Robežsargi” atsavināšanu” (protokols Nr.9, p.6.) tika nolemts, ka 

nekustamo īpašumu “Robežsargi”  nodos atsavināšanai par nosacīto cenu EUR 78 000,00 un 

uzdots sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai. 

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

“Robežsargi” pārdošanu izsolē “ (protokols Nr.10, p.3) apstiprināta izsoles komisija un izsoles 

noteikumi. 

2019.gada 19.augustā ir saņemts Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama 

2019.gada 16.augusta lēmums (lietas Nr.A420237519), ar kuru nolemts apturēt Rucavas 

novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Robežsargi pārdošanu 

izsolē “ (protokols Nr.10, p.3) darbību līdz galīgā nolēmuma šajā lietā spēkā stāšanās brīdim. 

Pieteikumu tiesā iesniedzis  nekustamā īpašuma “Robežsargi” [..], turpmāk tekstā 

Pieteicēji. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Robežsargi”, kad.nr.64840070053 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par 

nenotikušu un atsavināšanas procesa apturēšanu” “ (protokols Nr.13, p.5.) apturēts nekustamā 

īpašuma “Robežsargi” atsavināšanas process. 

Ar Rucavas novada domes 2019.gada 7.novembra lēmumu “Par Rucavas novada 

domes lēmuma atcelšanu” (prot.16, p.3.) atcelti: 

1.  Rucavas novada domes 2019.gada 25.aprīļa lēmums “Par nekustamā īpašuma 

“Robežsargi”, “Kapteiņi”, “Matroži” nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.5, p.3.5.) daļā 

par nekustamā īpašuma “Robežsargi” nodošanu atsavināšanai; 

2.  Rucavas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmuma “Par nekustamā īpašuma 

“Matroži”, “Kapteiņi”, ”Robežsargi” atsavināšanu” (protokols Nr.9, p.6.) 3.punkts; 
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3. Rucavas novada domes 2019.gada 10.jūlija lēmums “Par nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” pārdošanu izsolē “ (protokols Nr.10, p.3). 

2019.gada 11.novembra tiesas sēdes laikā Pieteicēju pārstāvis izteica tiesai lūgumu tiesu 

atlikt un izteica gribu noslēgt izlīgumu. 

2019.gada 12.novembrī Pieteicēji griezušies Rucavas novada domē ar iesniegumu “Par 

tiesvedības izbeigšanas iespējamību lietā Nr.A420237519, kurā izsaka priekšlikumu, ka 

Pieteicēji vēlas privatizēt visus dzīvokļus nekustamajā īpašuma “Robežsargi” vai arī uz likuma 

pamata privatizēt viņiem pienākošos dzīvokļus [..]. 

Ņemot vērā to, ka Rucavas novada dome nav izskatījusi Pieteicēju 2011.gada 

12.decembra sūdzību un pieņēmusi attiecīgu lēmumu, kā arī apsverot Administratīvās rajona 

tiesas Liepājas tiesu nama vairākkārt izteiktos aicinājumus pusēm slēgt izlīgumu 

administratīvajā lietā Nr.A420237519, un Pieteicēju izteikto gribu un lūgumu izvērtēt un 

noslēgt izlīgumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80.pantu 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Noslēgt izlīgumu administratīvajā lietā Nr.A420237519. 

2. Noslēgt administratīvo līgumu ar [..] saskaņā ar pielikumā pievienoto administratīvā 

līguma projektu. 

3. Ja Pieteicēju vainas dēļ administratīvais līgums nav parakstīts līdz 2019.gada 31.decembrim, 

šis lēmums zaudē spēku. 

Pielikumā: Administratīvā līguma projekts uz 2 lp.  

7. Par 2019.gada 28.marta lēmuma (protokols Nr.3., 4.9.) grozīšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 

 

Sakarā ar nepieciešamību veikt tehniskos precizējumus projekta iesniegumā Nr.  

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” 

Nr.9.3.1.1/19/I/035, ir mainījies projekta kopējo realizācijas izmaksu un līdz ar to arī 

pašvaldības līdzfinansējuma apmērs.  

2019. gada 21. novembrī tika saņemta Centrālās finanšu līguma aģentūras vēstule Nr. 

39-2-60/9049 “Par projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/19/I/035 nosacījumu izpildi (otrās atlases 

kārtas ietvaros)” kā rezultātā nepieciešams iesniegt precizētu Rucavas novada domes 2019. 

gada 28. marta lēmumu “Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu Rucavas novadā”. 

Rucavas novada pašvaldības kopējās infrastruktūras izveides izmaksas ar snieguma 

rezervi mainās no 325287,00 EUR uz 338457,93 EUR, ERAF pieejamais finansējums 

saglabājas esošais - 276493,95 EUR, bet nacionālais publiskais finansējums, t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija mainās no 48793,05 EUR uz 61963.98 EUR.  

Ņemot vērā augstāk minēto, 

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

Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Veikt grozījumus Rucavas novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā (protokols Nr.3., 

4.9.), “Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma 

īstenošanu Rucavas novadā”, izsakot lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

2. Apstiprināt kopējās projekta īstenošanas izmaksas 338457,93 EUR (trīs simti 

trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi euro, 93 centi) apmērā, ko sastāda:  

2.1. ERAF finansējums ar snieguma rezervi - 276493,95 EUR (divi simti septiņdesmit 

seši tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro, 95 centi); 
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2.2. Nacionālais publiskais līdzfinansējums ar snieguma rezervi - 61963.98 EUR 

(sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit trīs euro, 98 centi), t.sk. Rucavas 

novada pašvaldības līdzfinansējums 49765,72 EUR un valsts budžeta dotācija 

12198,26 EUR. 

3. Rucavas novada pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu paredzēt no 

Rucavas novada pašvaldības attiecīgo kalendāro gadu (2019.-2022.) budžetu un 

aizņēmuma līdzekļiem. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas novada domes izpilddirektoram Edgaram 

Bertramam. 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese informē deputātus par saimnieciskajiem 

darbiem un gaidāmajiem kultūras pasākumiem Dunikas pagastā. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Izpilddirektors E.Bertrams iepazīstina deputātus ar jauno pašvaldības policijas 

priekšnieku Elviju Reķēnu. 

Sniedz informāciju par 2020.gada pašvaldības budžeta plānošanu, par dabas 

aizsardzības plāna dabas liegumam “Sventājas upes ieleja” uzraudzības grupas sanāksmēm un 

aicina tajā piedalīties arī deputātus. 

 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par pašvaldību vadītāju tikšanos ar 

Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, kuras laikā pārrunāja demokrātijas principu 

ievērošanu teritoriālo reformu īstenošanā.  

Par projekta ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus 

Latvijā un Lietuvā’’ nodomu protokolu parakstīšanu, kas veicinās sadarbību likumpārkāpumu 

novēršanā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un iedzīvotāju drošības paaugstināšanā. 

Atgādina deputātiem par gaidāmo tikšanos ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldības savienības un Nīcas novada domes pārstāvjiem 

2019.gada 2.decembrī, lai pārrunātu administratīvo teritoroālo reformu ieviešanu. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.40 
 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs      Jānis Veits                 

                            02.12.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

   02.12.2019.   


