
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2019. gada 25. aprīlī                                                                    Nr.5 

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, Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

analītiķe Ināra Reine, klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova, Attīstības nodaļas 

vadītāja Raimonda Ābelīte, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, tūrisma 

organizatore Dace Mieme. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv


2 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 25. aprīļa sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

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

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sklandiņi” izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

1.6. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 
1.7. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 
1.8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

1.9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

1.10. Par grozījumiem 2018.gada 26.jūlija zemes ierīcības projekta apstiprināšanas lēmumā  
1.11. Par īpašuma apmežošanu 

1.12. Par ēkas iznomāšanu 

1.13. Par atveramo vārtu uz meža ceļa saskaņošanu 

1.14. Par rezerves zemes gabala piekritību pašvaldībai 
 

2. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska) 
 

2.1. Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr.6/2019 “Par 

grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
maznodrošinātu Rucavas novadā” 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams, 
Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)  
 

3.1. Par  fotokonkursa "Rucavas novads tuvplānā" nolikuma apstiprināšanu 

3.2. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota 
atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” realizēšanai 

3.3. Kultūras pasākumu vadītājas iesnieguma izskatīšana 

3.4. Par izsoles rīkošanu Rucavas novada domes meža īpašumā esošai cirsmai „Sila fonds” 

(kadastra Nr.64840200037) Rucavas pagasts, Rucavas novads  

3.5. Par īpašumu “Robežsargi”, “Kapteiņi”, “Matroži” nodošanu atsavināšanai 
 

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

5. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

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

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

1.1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sklandiņi” izstrādes  
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Rolis) 
 

Izskata nekustamā īpašuma “Sklandiņi” (kad. nr. 6484 007 0032) Pape, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, īpašnieku iesniegumu (reģistrēts 21.03.2019. Nr. 2.1.13/441), kurā 
lūdz pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 38., 39.punkta pirmo apakšpunktu, 96., 98., 102. un 132.punktiem, spēkā esošo 
Rucavas novada teritorijas plānojumu un nekustamā īpašuma īpašnieka personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi teritorijai, ietverot nekustamo īpašumu  
“Sklandiņi” kad. nr. 6484 007 0032 (platība 1,4 ha), saskaņā ar darba uzdevuma 
1.pielikumā noteiktajām detālplānojuma teritorijas robežām; 

2. apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei; 
3. par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas plānotāju 

Sanitu Urtāni; 
4. noslēgt trīspusējo vienošanos par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību. 

 

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

1.2. Par nekustamā īpašuma „Pakuļi” sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (04.04.2019.Nr.2.1.13/485), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu [..]. Īpašums sastāv no sešām 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 
18.04.2019.  (protokols Nr.4) 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, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..]; 
2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 3,6 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
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4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 
5. zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 
6. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļai 13,0 ha platībā noteikt zemes 

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

NĪLM kods 0101 

7. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļai 17,5 ha platībā noteikt zemes 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - 

NĪLM kods 0201. 
 

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

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (12.04.2019.Nr.2.1.13/514), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,06ha platībā, kas atrodas 
Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.05.2019. 
 

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

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (16.04.2019.Nr.2.1.13/521), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz mazdārziņu Rucavā, pie daudzdzīvokļu mājām. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu 0,0210 ha platībā, kas 
atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.05.2019. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdu Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..] iesniegums (11.04.2019.Nr.2.1.13/506), kurā 
lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam. 

Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 
18.04.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 17  zivju murdiem. 

Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā 
teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem pieprasītājiem rindas 
kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 
11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. 
un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi 
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. 
pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 
29.12.2016. apstiprināto “Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi 
Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 
personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019. gadam [..]. 
 

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

1.6. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Metrum L" reģ.Nr. 40103947563, 
iesniegumu (01.04.2019.Nr.2.1.8/3/276), kurā lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma [..], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 8,0 ha, sadalīt divās daļās.  

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam Nr. 1 ar paliekošo nosaukumu [..] 
Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 1,5ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 
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uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam Nr.2, kam piešķirts jauns nosaukums [..], kas 

izveidojas pēc sadales, Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 6,5 ha (vai vairāk 
pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2019.gada 28.februārī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu ( prot.Nr.2;1.10.)  Par 
nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" prasībām. 
Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma" prasībām, būvnormatīviem un citiem 
normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, datu bāzes uzturētāju (SIA „IT Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.04.2019.(protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 

02.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu; 
14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma" 19.pantu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 1,5ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] saglabāt esošā īpašuma [..] 
sastāvā.  Ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..] saglabāt adresi [..], Rucavas pag., 

Rucavas nov., LV-3477. 

3. Paliekošai zemes vienībai [..] ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 
NĪLM kods 0101. 

4. Atdalītai zemes vienībai Nr.2 6,5ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..], kurai piešķirts jauns 
nosaukums [..], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 
 

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

 

1.7. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Metrum K" reģ.Nr. 40103606098, 
iesniegumu (15.04.2019.Nr.2.1.8/3/517), kurā lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu 
nekustamā [..], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 
sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 27,5 ha, sadalīt divās daļās.  

Pēc zemes gabala sadales zemes vienībai Nr. 1 ar piešķirto nosaukumu [..] Rucavas 

pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 21,8ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 
un robežu precizēšanas), zemes vienībai Nr.2, kam piešķirts nosaukums [..], Rucavas pagastā 
Rucavas novadā, zemes platība būs 5,7 ha (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 
precizēšanas). 

2019.gada 28.martā Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.3;1.3.)  Par 
nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" prasībām. 
Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma" prasībām, būvnormatīviem un citiem 
normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašniekiem, datu bāzes uzturētāju (SIA „IT Dati"). 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.04.2019.(protokols Nr.4) ieteikumu un Pamatojoties uz MK 2016.gada 

02.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu; 
14.09.2006. „Zemes ierīcības likuma" 19.pantu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. apstiprināt zemes ierīcības projektu no īpašuma [..] atdalītai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei, izveidojot divas jaunas 
zemes vienības. 

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 21,8ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..], kurai piešķirts nosaukums 
[..], noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 5,7ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..], kurai piešķirts nosaukums 
[..], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] saglabāt adresi [..], Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, LV-3477. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 
 

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

 

1.8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Izskata AS “Gaivile”, juridiskā adrese Kestučio g.38, Kauņa, iesniegumu 
(26.03.2019.Nr.2.1.13/453), kurā lūgts mainīt zemes lietošanas mērķi īpašumam 
“Purvmaliņas” kad.Nr.64840110115, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā no mērķa – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme uz zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, atbilstoši spēkā esošam teritorijas 
plānojumam.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemesgabalam reģistrēts 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 3,15ha 
platībā. 

Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 30.maijā 
(prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība ir iekļauta lauku zemju teritorijā, 
zonā L4, kur atļautā izmantošana ir lauksaimniecība, saistīta ar dabas vērtību un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas nodrošināšanu (pļaušana, ganīšana) u.c. atļautās darbības saskaņā 
ar dabas parkā “Pape” izveides mērķiem. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz 2006.gada Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu; Rucavas 

novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 30.maijā (prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-
2025.gadam”,  un iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

Mainīt zemes vienībai “Purvmaliņas” kad.apz.64840110115, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā, zemes lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme” 

NĪLM kods 0601 uz lietošanas mērķi - “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” NĪLM kods 0101, 3,15ha platībā. 

 

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

 

1.9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Izskata SIA “Lateira” Reģ.Nr.42103025443, juridiskā adrese: Lauktehnikas iela 16, 
Grobiņa, Grobiņas novads, iesniegumu (28.03.2019.Nr.2.1.13/459), kurā lūgts mainīt zemes 
lietošanas mērķi īpašumam “Ragagala dimanti” kad.Nr.64520050086, Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā no mērķa “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

uz zemes lietošanas mērķi - “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība”, atbilstoši spēkā esošam teritorijas plānojumam.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemesgabalam reģistrēts 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101) 4,25ha platībā.    

Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 30.maijā 
(prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība ir iekļauta meža zemju teritorijā, kur 
atļautā izmantošana ir mežsaimniecība. 
     Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz 2006.gada Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu; Rucavas 

novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 30.maijā (prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-
2025.gadam” un iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

Mainīt zemes vienībai “Ragagala dimanti” kad.apz.64520050464, Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā, zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” NĪLM kods 0101 uz lietošanas mērķi - “zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” NĪLM kods 0201 4,25ha platībā. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.10. Par grozījumiem 2018.gada 26.jūlija zemes ierīcības projekta  

apstiprināšanas lēmumā  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Ar 2018.gada 26.jūlija lēmumu 1.15 (prot.Nr.13.) tika apstiprināts zemes ierīcības 
projekts īpašuma [..] zemes vienībai ar kad.apz. [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 
sadalei.  

Nepieciešams to papildināt par adreses piešķiršanu jaunizveidotam īpašumam. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un amatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu un 2018.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi” 9.punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:   

1. Papildināt 2018.gada 26.jūlija domes lēmumu 1.15 (prot.Nr.13) ar ceturto punktu šādi: 
zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošām būvēm ar 
kadastra [..] saglabāt adresi [..], Rucavas  pagasts, Rucavas novads, LV-3477. 

2. Papildināt 2018.gada 26.jūlija domes lēmumu 1.15 (prot.Nr.13) ar piekto punktu šādi: 
projektētai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošām būvēm 
ar kadastra apzīmējumiem [..] piešķirt adresi [..], Rucavas  pagasts, Rucavas novads, 

LV-3477. 

 

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

1.11. Par īpašuma apmežošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Izskata [..] iesniegumu (10.04.2019.Nr.2.1.13/502), kurā lūgts atļaut apmežot 
piederošo īpašumu [..], kas ir lauksaimniecības zemes un sastāv no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem [..] platība 4,42ha un [..] platība 0,34ha, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā. 

Zemes vienības nav meliorētas. Daļa atrodas Latvijas Valsts autoceļu aizsargjoslā. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.4) 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 – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:   

1. atļaut [..] apmežot īpašumā [..] zemes vienību ar kad.apz. [..] 4,42ha platībā, un zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu [..] 0,34ha platībā, Rucavas pagastā. 

2. Apmežošanu saskaņot ar Latvijas Valsts ceļiem. 
 

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

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Izskata SIA “Royal Reed” reģ.Nr.42103054387, juridiskā adrese: “Māja Nr.8”-6, 

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, iesniegumu (08.04.2019.Nr.2.1.13/495), kurā lūgts 
iznomāt ēku ar kadastra apzīmējumu 64840070038002, kas atrodas uz zemes vienības 
“Matroži” kad.Nr.64840070038, Papē, Rucavas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

Neiznomāt SIA “Royal Reed” reģ.Nr.42103054387 vienu ēku, bet visu īpašumu ar tur 
esošām sešām būvēm nodot atsavināšanai izsolē, kurā varēs pieteikties arī SIA “Royal Reed”. 

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

 

Sēdes telpā ienāk deputāte I.Šusta. 
 

1.13. Par atveramo vārtu uz meža ceļa saskaņošanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  
 

Izskata AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” Reģ.Nr.40003466281, juridiskā adrese: 
Vaiņodes iela 1, Rīga, vēstuli (26.03.2019.Nr.2.1.13/447), kurā, pamatojoties uz likuma “Par 

autoceļiem” 5.panta 4.daļu (komersanta ceļa īpašniekam ceļu lietošanas aizliegšana un 
ierobežošana jāsaskaņo ar vietējo pašvaldību), lūgts saskaņot atveramo vārtu atrašanos uz ceļa, 
kartē norādītā vietā. 

Vārti nepieciešami uz meža ceļiem: Pešu aplis, Vecais Brušvītu ceļš, Līgupes ceļš, 
Taisnais dambis, Kalves ceļš, lai ierobežotu mežu piesārņošanu ar atkritumiem. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irēna 
Šusta), NOLEMJ:  

Saskaņot ar AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” Reģ.Nr.40003466281, atveramo vārtu 
atrašanos uz meža ceļiem: Pešu aplis, Vecais Brušvītu ceļš, Līgupes ceļš, Taisnais dambis, 
Kalves ceļš, Rucavas pagastā. 

 

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

 

1.14. Par rezerves zemes gabala piekritību pašvaldībai 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2018.gada 27.septembrī Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Zemes pārvaldības 
likumā”. Atbilstoši Grozījumiem, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, Zemes pārvaldības 
likuma 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “Šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par 
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kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes 
dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību 
vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. 
Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā pieņem pašvaldība”.  

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto daļu Valstij un vietējām 
pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi jāizvērtē Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu 
par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 5.pantu, 

Ministru kabinets 2015.gada 9.septembrī (prot.Nr.45 21.§) ir izdevis rīkojumu Nr.506 “Par 

zemes reformas pabeigšanu Rucavas novada lauku apvidū”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 
patstāvīgās komitejas 18.04.2019.(protokols Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz Zemes 

pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 13.punktu, 17.panta sesto daļu, 2016.gada 29.marta 

MK Noteikumu Nr.190 3.1.un 12.punktiem, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumu 1.panta 1.daļas 14.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 17.punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ:  

Noteikt, ka sarakstā minētā rezerves zemes fondā iekļautā un zemes reformas 
pabeigšanai paredzētā zemes vienība saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, piekrīt 
pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Rucavas novada pašvaldības vārda pašvaldības 
funkciju īstenošanai: 

 

Nr.p.k. Administratīvi 
teritoriālā vienība 

Kadastra 

apzīmējums 

Nosaukums  Platība  

ha 

1. Dunikas pagasts 64520110078  1,75 

 

1. Rucavas novada domei piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64520110078 piešķirt nosaukumu “Baltalkšņi”. 

2. Zemes vienības platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā. 
3. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu iesniegt Valsts zemes dienestam. 

 

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

2. Sociālo un medicīnas lietu komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska) 

 

2.1. Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr.6/2019 

“Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas  

atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā” 

(Ziņo sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska)               
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 Sociālā dienesta vadītāja D.Grenovska iepazīstina deputātus ar sagatavotajiem 
grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas 
novadā”: 

1.Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu sekojošā redakcijā: 
“Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi 
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 242 euro”. 

2.Izslēgt saistošo  noteikumu 6.punktu 

3. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu sekojošā redakcijā: 
“Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem”. 

Ņemot vērā Sociālo un medicīnas lietu  pastāvīgās komiteja 18.04.2019. (protokols 
Nr.3) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ:  

 Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus 
Nr.6/2019 “Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu 
Rucavas novadā””. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošos noteikumus Nr.6/2019 
“Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas 
novadā” uz 2 lp. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja 
L.Jaunzeme, izpilddirektors E.Bertrams, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)  

 

3.1. Par  fotokonkursa "Rucavas novads tuvplānā" nolikuma apstiprināšanu 

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

Lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus un viesus Rucavas novada iepazīšanā un nozīmīgu 
notikumu, vietu un tradīciju iemūžināšanā ir plānots organizēt fotokonkursu, kura noslēgums 
paredzēts 2019. gada novembrī. Fotokonkursa mērķis ir iegūt labas kvalitātes fotouzņēmumus 
novada prezentācijas priekšmetu izgatavošanai, ievietošanai mājas lapā, sociālajos tīklos, 
novada tūrisma un citos informatīvajos bukletos, rakstos. 

Fotokonkursa apbalvojumiem tūrisma budžeta projektā ieplānota naudas summa 200 
euro apmērā, sadalot minēto summu pirmo trīs vietu ieguvējiem un simpātiju balvas 
piešķiršanai saskaņā ar nolikuma noteikumiem.  

Vadoties pēc 2017. un 2018. gada pieredzes, konkurss ir bijis lielisks veids kvalitatīvu 
fotogrāfiju iegūšanai. Konkursā piedalījās gan amatieri, gan profesionāli fotogrāfi gan no 
Rucavas novada, gan citiem novadiem. Cerot uz vēl aktīvāku vietējo dalībnieku piedalīšanos, 
konkurss vērtējams pozitīvi. Labākie darbi tika izvietoti fotoizstādē. 

Lai noteiktu konkursa norisi un prasības pretendentiem, nepieciešams apstiprināt 
fotokonkursa nolikumu. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18.01.2019. (prot.Nr.1) un Finanšu 
pastāvīgās komitejas  18.04.2019. ( protokols Nr.10) atzinumu un pamatojoties uz likuma "Par 
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pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 72., 73. un 76. pantu  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības fotokonkursa "Rucavas novads tuvplānā" 
nolikumu. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības fotokonkursa "Rucavas novads tuvplānā" nolikuma 
projekts uz 4 lpp. 

 

 3.2. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" 
vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma 

 izmantošanas veicināšanai” realizēšanai 
(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 

 

2018. gada 20. februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.3, 1.), par 
projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma 
izmantošanas veicināšanai” iesniegšanu 4. kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” konkursam un apstiprināja plānotās projekta 
realizācijas izmaksas 88039,29 EUR apmērā, no kurām 10% jeb 8803,93  EUR - pašvaldības 
līdzfinansējums.  

2018. gada 3. augustā tika saņemta Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvaldes (turpmāk LAD) vēstule Nr. 02.6-11/18/150-e “Par projekta 

iesnieguma Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000004 vērtēšanas uzsākšanu”. 

Šajā vēstulē LAD informē, ka projektu vērtēšanas gaitā ir atbrīvojies publiskais 
finansējums un LAD atsāk Rucavas novada domes Projekta iesnieguma Nr. 18-02-FL03-

F043.0207-000004  "Ēkas "Centra dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes 
kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai" (turpmāk – Projekts), kas tika iesniegts 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības 
attīstībai 2014.–2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana” 4.kārtas ietvaros, vērtēšanu atbilstoši Noteikumiem Nr.5981

 un Noteikumiem Nr. 

605
2
 ar publisko finansējumu 58114,29 EUR apmērā. 

2018. gada 9.augustā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu (prot.Nr.14, 3.) par 
2018. gada 20.februāra lēmuma (protokols Nr.3., 1) grozīšanu, paredzot, ka pieejamais 
publiskais finansējums ir 58114,29 EUR un līdz ar to, Rucavas novada domes līdzfinansējums 
jāparedz 29925,00 EUR apmērā. 

2019. gada 31. janvārī Rucavas novada Būvvaldē tika saskaņota apliecinājuma karte 
“Ēkas “Centra dzirnavas” daļas vienkāršotai atjaunošanai”. Apliecinājuma kartes izstrādes un 
autoruzraudzības izmaksas – 11482,90 EUR (t.sk. PVN 21%). 

2019. gada aprīlī noslēdzās iepirkums “Ēkas “Centra dzirnavas” daļas vienkāršota 
atjaunošana” Rucavā, Rucavas pagastā., Rucavas novadā”. Vienīgā piedāvātā būvdarbu 
līgumcena – 107413,24 EUR (t.sk. PVN 21%). Līdz ar to, kopējās projekta realizācijas 
izmaksas ir 118896,14 EUR (t.sk. PVN 21%), kas pārsniedz plānotās, tādēļ nepieciešams lemt 
par papildus finansējuma piešķiršanu projekta realizēšanai.  

                                                           
1
 Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra  noteikumi Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, 

administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 
2
 Ministru kabineta  2015.gada 20.oktobra noteikumi Nr. 605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"” 
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Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.10) ieteikumu un 

Rucavas novada domes 20.02.2018 lēmumu (prot. Nr.3, 1.), 09.08.2018 lēmumu (prot. 14; 3) 
un pamatojoties uz Rucavas novada Attīstības programmas 2012-2018. gadam Investīciju 
plāna 5.3. punkta 1. apakšpunktu un likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 15. panta 

1.daļu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS 

– nav, NOLEMJ:   

1. Apstiprināt projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes 
kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” Nr.18-02-FL043.02.07-000004 

realizācijas kopējās izmaksas 118896,14 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši 
astoņi simti deviņdesmit seši euro, 14 centi). 

2. Piešķirt projekta “Ēkas "Centra Dzirnavas" vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras 
mantojuma izmantošanas veicināšanai” Nr.18-02-FL043.02.07-000004 īstenošanai 
nepieciešamo papildus finansējumu 30856,85 EUR (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti 
piecdesmit seši euro un 85 centi). 

3. Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts 
Kasē. 

 

 

3.3. Kultūras pasākumu vadītājas iesnieguma izskatīšana 

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

Izskata kultūras pasākuma vadītājas [..] iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes 
kancelejā 18.03.2019.,Nr.2.1.13/429) ar lūgumu izveidot Rucavas tradicionālās kultūras centru 
un apstiprināt Rucavas tradicionālās kultūrtelpas attīstības plānu 2019. gadam. 

Jautājums par centra izveidi izskatīts Finanšu pastāvīgās komitejas 21.03.2019. sēdē  
(protokols Nr.8) un 18.04.2019. sēdē (protokols Nr. 10). 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.04.2019. (protokols Nr.10) ieteikumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 
Irēna Šusta, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS - 2 (Andis Bārdulis, 
Daiga Ķēdže), NOLEMJ:  

1. Uzsākt Rucavas tradicionālās kultūras centra izveides procesu. 
2. Apstiprināt Rucavas tradicionālās kultūrtelpas attīstības plānu 2019. gadam. 

Pielikumā: Rucavas tradicionālās kultūrtelpas attīstības plāns 2019. gadam uz 9 lp. 

3.4. Par izsoles rīkošanu Rucavas novada domes meža īpašumā esošai cirsmai „Sila 

fonds” (kadastra Nr.64840200037) Rucavas pagasts, Rucavas novads  

(Ziņo Rucavas novada domes izpilddirektors E.Bertrams ) 

 

Rucavas novada domes izpilddirektors Edgars Bertrams ir ierosinājis  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. 

Minētā īpašuma zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 64840200037,  meža zemju 1.kvartālā 
veicami mežu izstrādes darbi divu  cirsmu divos nogabalos:  

1. cirsma Nr.1.:  

1.1. atrodas zemes gabala 1.kvartāla 7.nogabalā, platība – 1,95 hektāri,  
1.2. cirtes veids – kailcirte,  

1.3. mežaudzes krāja – 533,32 m
3 

2. cirsma Nr.2.:  
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2.1. atrodas zemes gabala 1.kvartāla 38.nogabalā, platība – 1,41 hektāri,  
2.2. cirtes veids – kailcirte,  

2.3. mežaudzes kopējā krāja – 364,92 m
3  

Mežaudžu kailciršu un kopšanas cirsmas novērtēšanu, pēc Rucavas novada domes 
pasūtījuma, veica sertificēts vērtētājs. 

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). 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka 
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 
attiecīgai atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  

Atsavināmā manta – cirsmas nav nepieciešamas pašvaldībai funkciju nodrošināšanai. 
Līdz ar to Rucavas novada domei ir likumīgas tiesības atsavināt kustamo īpašumu un noteikt 
atsavināšanas veidu un laiku, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskās 
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.otro daļu, 6.panta otro 
un trešo daļu, 8.panta otro, ceturto un sesto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro 
daļu, 13. un 15.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu 
likuma 3.panta 2.punktu un 7.pantu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 18.04.2019. 
(protokols Nr.10 ) ieteikumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas (koksne) cirsmas „Sila fonds” ar kadastra 

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

Rucavas novadā, izsoli ar augšupejošu soli. 
2.  Apstiprināt Cirsmu izsoles komisiju šādā sastāvā:  

6.1. Izsoles komisijas priekšsēdētājs: Rucavas novada domes izpilddirektors Edgars 
Bertrams;  

6.2. Izsoles komisijas locekļi: 
6.2.1. Rucavas novada domes iepirkuma speciāliste Santa Zuļģe;   
6.2.2. Rucavas novada domes nekustamā īpašuma speciālists Dzintra Bļinova;  
6.2.3. Rucavas novada domes jurists Gints Šķubers. 

3. Noteikt izsoles sākumcenu EUR 44 100 (četrdesmit četri tūkstoši viens simts eiro un 

00 centi). un izsoles soli 600,00 ( euro 00 euro centi). 

4. Noteikt izsoles datumu 2019.gada 3.jūnijā plkst. 10:00 Rucavas novada domē 
„Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas novads,  Izsoles dalībniekiem 
jāpiesakās līdz 2019.gada 31.maija, plkst.13:00. 

5. Apstiprināt Rucavas novada domes meža īpašumā esošās cirsmas „Sila fonds” ar 

kadastra Nr.64840200037 izsoles noteikumus (pielikumā). 
6. Nodrošināt sludinājuma par izsoles organizēšanu publicēšanu laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”, Rucavas novada pašvaldības mājas lapā un Rucavas novada “Duvzares 

Vēstis”.    

 

3.5. Par īpašumu “Robežsargi”, “Kapteiņi”, “Matroži” nodošanu atsavināšanai 
(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgā komiteja 2019.gada 
18.aprīļa sēdē izskatīja jautājumu par nekustamo īpašumu “Robežsargi” kad.Nr.64840070053, 

“Kapteiņi” kad.Nr.64840070023 un “Matroži” kad.Nr.64840070038, izmantošanu. 
Nekustamā īpašuma “Robežsargi” sastāvā ir dzīvojamā māja ar četriem dzīvokļiem, no 

kuriem divi iznomāti. Zemes gabala platība 0,4890ha.  
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Nekustamā īpašuma “Kapteiņi” sastāvā ir ēka “Kazarma”. Zemes gabala platība 
0,6790ha. Nav iznomāts. 

Nekustamā īpašuma “Matroži” sastāvā ir sešas dažādas būves. Zemes gabala platība 

0,75ha. Nav iznomāts. 
Īpašumi atrodas D2 - dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā, teritorijas daļā pie Papes 

ezera. 

Deputāte I.Šusta izsaka priekšlikumu augstāk minētos nekustamos īpašumus nodot 
nomāšanai, nevis atsavināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas otro punktu, 
Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
18.04.2019.(protokols Nr.4) un Finanšu pastāvīgās komitejas 18.04.2019. ( protokols Nr.10 ) 
ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 
Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Irēna 
Šusta), NOLEMJ:  

1. Nodot atsavināšanai nekustamos īpašumus “Robežsargi” kad.Nr.64840070053, 

“Kapteiņi” kad.Nr.64840070023 un “Matroži” kad.Nr.64840070038, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā. 

2. Veikt nekustamo īpašumu novērtējumus.  
3. Pēc novērtējumu saņemšanas rīkot izsoli. 

 

No sēžu telpas iziet deputāte A.Ate. 
 

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā 

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (04.04.2019.Nr.2.1.13/482), 

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, pagarināts 2018.gada 25.oktobrī uz laika posmu līdz 
2019.gada 30.aprīlim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 
01.04.2019. pašvaldībai parāds par īri ir EUR 710.67 EUR un komunāliem maksājumiem ir 
17.23 EUR, kopā 727.90 EUR. Ar īrnieku 2015.gada 7.maijā bija noslēgta vienošanās par īres 
parāda summas EUR 794.09 nomaksa pa daļām līdz 2018.gada 31.oktobrim, kura izpildīta 
daļēji.  
 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 (Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

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

ar [..], uz laika posmu līdz 31.10.2019.  

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. 
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5. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

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

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (15.04.2019. Nr.2.1.13/519), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu rindā uz divistabu 

dzīvokli Rucavas centrā. 
 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 
izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 
Rucavas novadā, 2019.gada 28.februāra domes sēdē izīrēts dzīvoklis “Liedagi”- 9, kuram ir 

dienesta statuss, uz laiku kamēr ir darba attiecībās ar Rucavas novada domi. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā 11.8. punktu un personīgo 
iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot PAR – 6 (Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Šusta, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.05.2019 vispārējā kārtībā. 
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. 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par gatavošanos  

konferencei “Dunika iz senatnes”, kas notiks š.g. 27.aprīlī, par atkritumu apsaimniekošanas 
iespējam Ječu ciemā, par notikušajām teritorija apsaimniekošanas talkām pie Golgātas 
luteriskās baznīcas un Brūnu birzī, informē par godu Dunikas simtgadei atklāto izstādi Sikšņu 
bibliotēkā. 

Pārvaldes vadītāja ielūdz visus deputātus 27. aprīlī apmeklēt konferenci “Dunika iz 

senatnes”. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par asfaltēto ceļu atjaunošanas darbiem, 

par pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbiem, par atpūtas vietu sakārtošanu Muižas kalnā 
un citiem veiktajiem saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā. 

Informē par uzstādītajām video novērošanas kamerām Rucavas novadā. 
Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par pašvaldības vadītāju tikšanos 
Rīgā, š.g. 10.aprīlī ar Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas ministru Juri Pūci par 

administaratīvās teritoriālā reformas ieviešanu. 
Informē deputātus par tikšanos ar Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas 

pārstāvjiem Rucavā, lai pārrunātu Baltijas jūras piekrastes teritorijas apsaimniekošanas un 

attīstības plānu. 
Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
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Sēde tiek slēgta pulksten 16.00 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 
 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs      Jānis Veits                 

                            29.04.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

   29.04.2019.   


	Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse

