
 
 

     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 23. maijā                                                                    Nr.7 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

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

Ķēdže, Irēna Šusta, Andis Rolis, Romārs Timbra. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Andis Bārdulis, Gundega Zeme (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, jurists Gints 

Šķubers, Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra 

Bļinova, teritorijas plānotāja Sanita Urtāne. 

 

Piedalās: 

SIA “Projekti pro” pārstāvis Gints Astičs. 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv


2 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 23. maija 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 nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas apstiprināšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.24. Par adreses piešķiršanu īpašuma “Kāpiņas” būvēm 

1.25. Par adreses piešķiršanu 

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

1.27. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana 
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists G.Šķubers) 
 

2.1. Par nekustamo īpašumu “Rucavas muitas punkts” 

2.2. Par 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr. 3/2019 ,,Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā” precizēšanu 

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

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

2.5. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.6. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.7. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

 

3. Par naudas balvas piešķiršanu  
(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 
 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
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Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 23. maija sēdes darba 

kārtību  iekļaujot papildus jautājumus: 

4. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma (protokols Nr.4; 3.1.) grozīšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 
5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Papildināt darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

4. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma (protokols Nr.4; 3.1.) grozīšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 
5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 

 

Izsludina 5 minūtes pātraukumu. 
Sēdes telpā ienāk deputāti D.Ķēdže un A.Rolis. 
 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

1.1. Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Rolis) 
 

Izskata detālplānojuma projekta izstrādātāja SIA “PROJEKTI PRO” valdes locekļa 
iesniegumu (reģistrēts 12.04.2019. Nr. 2.1.13/513) ar lūgumu pieņemt lēmumu par 
detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2.1 redakcijas, atrodas Rucavas novadā, Rucavas pagastā. 
Izskata detālplānojuma materiālus, pārskatu par detālplānojuma 2. redakcijas publiskās 
apspriešanas gaitā saņemtajiem iesniegumiem un pārskatu par institūciju sniegtajiem 
atzinumiem.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 119.1.punktu, ņemot vērā Rucavas novada teritorijas plānotājas Sanitas 
Urtānes atzinumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2.1 redakciju;  

2. Publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, Rucavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” 

un Rucavas novada interneta mājas lapā www.rucava.lv, 
3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”. 
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1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (26.04.2019.Nr.2.1.13/540), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 0,10 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,10ha platībā, kas atrodas Ječos, 
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.06.2019. 
 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (13.05.2019.Nr.2.1.13/583), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabaliem [..] 0,09 ha kopplatībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..] 0,09ha kopplatībā, kas 
atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.06.2019. 
 

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 (13.05.2019.Nr.2.1.13/581), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabaliem [..] 0,12 ha kopplatībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..] 0,12ha kopplatībā, kas 
atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.06.2019. 
 

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

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (13.05.2019.Nr.2.1.13/592), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, 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 01.06.2019. 
 

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

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (26.04.2019.Nr.2.1.13/541), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,10 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 
2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas 

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

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

Nr. 735).  

Noteikumu Nr. 350 29.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles 
rīkošana nav obligāta.  
Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 
procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums 
attiecināms tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta 
normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 
18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  
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Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis 
gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms 
Rucavai ir ciema statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi 
sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 
Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 
nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 
teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 
izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 
pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 
pamatā ir 600 m2

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3. punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]   0,10 ha platībā,  kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

 

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

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (13.05.2019.Nr.2.1.13/593), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

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

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums 
attiecināms tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta 
normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 
18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3. punktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

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

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 
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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.  
 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (13.05.2019.Nr.2.1.13/582), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabaliem [..] 0,12 ha kopplatībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 

30.3. punktu un personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..] 0,12 ha kopplatībā,  kas 

atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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

No sēdes telpas iziet deputāte I.Šusta. 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (13.05.2019.Nr.2.1.13/584), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabaliem [..] 0,09 ha kopplatībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

Noteikumu Nr. 350 29.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles 
rīkošana nav obligāta.  
Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis 
gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms 
Rucavai ir ciema statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi 
sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 

Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 
nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 
teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 
izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 
pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 
pamatā ir 600 m2

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 

30.3. punktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..] 0,09 ha kopplatībā,  kas 

atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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

 

 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (30.04.2019.Nr.2.1.13/551), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,09 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

350) un ar to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. 

oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – 

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  
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Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis 
gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms 
Rucavai ir ciema statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi 
sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 
Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 
nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 
teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 
izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 
pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 
pamatā ir 600 m2

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 

30.3. punktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,09 ha platībā,  kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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

Sēdes telpā ienāk deputāte I.Šusta. 

 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (15.03.2019.Nr.2.1.13/425), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,05 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

Noteikumu Nr. 350 29.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles 
rīkošana nav obligāta.  
Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 

30.3. punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,05 ha platībā,  kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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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1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniekcības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.02.2019.Nr.2.1.13/285), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,1 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

350) un ar to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. 

oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – 

Noteikumi Nr. 735).  

Noteikumu Nr. 350 29.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles 
rīkošana nav obligāta.  
Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis 
gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms 
Rucavai ir ciema statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi 
sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 

Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 
nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 
teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 
izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 
pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 
pamatā ir 600 m2

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 

30.3. punktu un personīgo iesniegumu  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]  0,1 ha platībā,  kas atrodas 
Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

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

31.maijam. 

 

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

  

1.13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.02.2019.Nr.2.1.13/295), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 

30.3. punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

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

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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

1.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.02.2019.Nr.2.1.13/297), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

350) un ar to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. 

oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – 

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 

30.3. punktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

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

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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

 

1.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (28.02.2019.Nr.2.1.13/370), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,34 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
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no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3.punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,34 ha platībā,  kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus 

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

31.maijam. 

 

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

1.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (13.05.2019.Nr.2.1.13/590), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabaliem [..] 0,06 ha platībā un [..] 0,06ha, kas atrodas Ječos, Dunikas 
pagastā, Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 
No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums attiecināms 
tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta normatīvo 
regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 
kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. 
Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas 
šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 
pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 
pamatā ir 600 m2

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3.punktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..] un [..] 0,12 ha kopplatībā,  

kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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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1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..]  iesniegumu (11.04.2019.Nr.2.1.13/510), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,0621 ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

350) un ar to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. 

oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – 

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3.punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,0621 ha platībā,  kas atrodas 
Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

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

 

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

1.18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (25.02.2019.Nr.2.1.13/359), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu par mazdārziņa izmantošanu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis 
gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 
(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības, kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms 
Rucavai ir ciema statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi 
sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 
Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 
nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 

teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 
izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 
pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 

pamatā ir 600 m2
 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3.punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu [..] uz zemes gabala [..]  0,03 ha platībā,  kas atrodas 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

 

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

 

 

1.19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (08.04.2019.Nr.2.1.13/489), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu par mazdārziņa izmantošanu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 
No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums attiecināms 
tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta normatīvo 
regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 
kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. 
Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas 
šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3.punktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] 0,01 ha platībā,  kas atrodas 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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

1.20. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (13.02.2019.Nr.2.1.13/320), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu par mazdārziņa izmantošanu Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

350) un ar to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. 

oktobra noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – 

Noteikumi Nr. 735).  

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

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā noteikts, ka nomas maksu nosaka atbilstoši noteiktam 

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 
zemesgabala kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 
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no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 
kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

 lieli. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 
30.3. punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] 0,03 ha platībā,  kas atrodas 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

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

31.maijam. 

 

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

 

1.21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (07.03.2019.Nr.2.1.13/392), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,3450 ha platībā, kas atodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
Uz zemes gabala atrodas piederošas ēkas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7.; 
16.;17. punktu un personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,3450 ha platībā, kas 

atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāk kā 28 

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 
3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 

31.maijam. 

 

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

 

1.22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (27.03.2019.Nr.2.1.13/458), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 2,1 ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. Uz 
zemes gabala atrodas piederošas ēkas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7; 16; 
17.punktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 2,1 ha platībā,  kas atrodas 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāk kā 28 

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 
3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 

31.maijam. 

 

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

1.23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (09.05.2019.Nr.2.1.13/575), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,9548 ha platībā, kas atodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 
Uz zemes gabala atrodas piederošas ēkas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK 

noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7; 16; 
17.punktu un personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,9548 ha platībā,  kas 

atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāk kā 28 

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 
3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 

31.maijam. 

 

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

1.24. Par adreses piešķiršanu īpašuma “Kāpiņas” būvēm 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata VAS “Valsts nekustamie īpašumi” reģ.Nr.40003294758 Vaļņu iela 28, Rīga, 
vēstuli (09.05.2019.Nr.2.1.8/3/368), kurā informē, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Rīgas 
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 21.decembra Spriedumu (Lietas Nr. C30599518, 
C- 5995-18/20), nekustamais īpašums “Kāpiņas” kad.Nr.64840150228, Rucavas pagastā kas 
sastāv no būvēm: dzīvojamās mājas pamati ar kadastra apzīmējumu 64840150230001, klēts 
pamati ar kadastra apzīmējumu 64840150230002 un rijas ar kadastra apzīmējumu 
64840150230003 ir bezīpašnieka manta, juridiskais fakts konstatēts īpašuma reģistrēšanai uz 
valsts vārda. 

Saskaņā ar 2019.gada 25.marta Valstij piekrītošā nekustamā īpašuma pieņemšanas un 
nodošanas aktu Nr.000876, nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvojamās mājas pamatiem 
ar kadastra apzīmējumu 64840150230001, klēts pamatiem ar kadastra apzīmējumu 
64840150230002 un rijas pamatiem ar kadastra apzīmējumu 64840150230003 ir pārņemts 
valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības "Valsts“ nekustamie 

īpašumi” pārvaldīšanā. 
Lai izveidotu būvju īpašumu, kura sastāvā reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumiem 

64840150230001; 64840150230002 un 64840150230003, lūgts piešķirt minētajām būvēm 
adreses. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) 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 – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840150230 un būvei ar kadastra 

apzīmējumu 64840150230001, kas atrodas uz šīs zemes vienības, piešķirt nosaukumu 
un adresi “Jaunkāpiņas”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477. 

1. Būvei ar kadastra apzīmējumu 64840150230002, kas atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 64840150230, piešķirt nosaukumu un adresi “Kāpiņu klēts”, 

Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477. 

2. Būvei ar kadastra apzīmējumu 64840150230003, kas atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 64840150230, piešķirt nosaukumu un adresi “Kāpiņu rija”, 

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. 
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1.25. Par adreses piešķiršanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās  
komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (26.04.2019.Nr.2.1.13/542), kurā lūgts sadalīt nekustamo 
īpašumu [..] divos īpašumos. Piešķirt adresi zemes vienībai [..]. Piešķirt adresi zemes vienībai 
[..]. 

Ar 2019.gada 28.februāra domes lēmumu 1.9. (prot.Nr.2) nekustamais īpašums [..] jau 

sadalīts divos atsevišķos īpašumos. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]  

piešķirts jauns nosaukums [..]. Noteikts zemes lietošanas mērķis- mežsaimniecība. Zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] atstāts esošais nosaukums [..]. Zemes vienībai [..] apbūve 
nav paredzēta, kā rezultātā adrese nav piešķirta. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) ieteikumu un pamatojoties uz 2015.gada 8.decembra 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un personīgo 
iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]  piešķirt adresi: [..], Pape, 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. 
 

1.26. 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 (02.05.2019.Nr.2.1.13/557), 
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 
22.05.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 18  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 16.05.2019.(protokols Nr.5) 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, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piešķirt zvejas nomas tiesības Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 

vajadzībām 2019. gadam [..]. 
 

1.27. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (13.05.2019.Nr.2.1.13/597), kurā lūgts atļaut veikt zemes 
transformāciju īpašumā [..] no lauksaimniecības zemes uz meža zemēm, sakarā ar plānoto 
jaunaudzes izveidošanu 2019.-2020.gadā. 

Nekustamais īpašums [..] sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
[..], kas atrodas Rucavas pagastā.  

Saskaņā ar Rucavas novada domes teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 
30.maijā (prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas 
novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..]  
iekļauta lauku zemju teritorijā (L1), kas ir nemeliorētas lauku zemes, ko atļauts apmežot. 
Savukārt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu [..]  iekļauta lauku zemju teritorijā L2, kas ir 
meliorētas lauku zemes. Meliorētās lauku zemes L2 atļauts apmežot, ierīkot plantāciju mežus 
vai apbūvēt, nepasliktinot apkārtējo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas, saskaņā ar 
kompetentās institūcijas izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un nodrošinot kaimiņu 
zemes īpašnieku informēšanu par iecerēto darbību. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 16.05.2019.(protokols Nr.5) 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. un 256.punktu, 14.01.2010. likuma “Meliorācijas likums” 4.pantu  un 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atļaut [..] apmežot īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], kuras 

kopējā platība ir 2,92ha, lauksaimniecības zemi 1,47ha platībā, Rucavas pagastā. 
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]  apmežošanai pieprasīt tehniskos 

noteikumus no VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, rakstiski saskaņot 
paredzētās darbības ar kaimiņu zemju īpašniekiem un iesniegt Rucavas novada domē, 

lai lemtu par atļaujas došanu šīs zemes vienības apmežošanai.  
 

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

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana 
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists G.Šķubers) 
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2.1. Par nekustamo īpašumu “Rucavas muitas punkts” 
(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže, jurists 

G.Šķubers) 
 

Rucavas novada dome ar 2017.gada 23. marta sēdes protokola Nr.5 1.16.punktu „Par 

valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības” ir pieņēmusi lēmumu piekrist bez 
atlīdzības pārņemt šādus nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda 
Iekšlietu ministrijas personā: 

1. nekustamo īpašumu „Rucavas muitas punkts” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6484 
016 0143) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0156) ar kopējo 
platību 1,58 ha un būvi – sūkņu ēku (būves kadastra apzīmējums 6484 016 0143 003) – 

„Rucavas muitas punkts”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā; 
 2. nekustamo īpašumu „Muita” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6484 016 0168) – 

zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 016 0158) ar kopējo platību 0,3599 
ha, kura sastāvā ir reģistrēts mežs 0,3572 ha platībā, un būvi – pagrabu (būves kadastra 
apzīmējums 6484 016 0143 004) – „Rucavas muitas punkts”, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā (turpmāk – Nekustamie īpašumi). 

Nekustamie īpašumi tika nodoti Rucavas novada pašvaldības īpašumā ar 2017. gada 
31.augusta Ministru kabineta rīkojumu “”Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rucavas 
novada pašvaldības īpašumā”  Nr.473 (prot. Nr. 42 13. §), turpmāk tekstā Rīkojums. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo 

daļu Nekustamiem īpašumi tika nodoti pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, proti, 
likumā "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētajai funkcijai – 

administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai 
paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).  

Nekustamie īpašumi atrodas blakus Lietuvas Republikas robežai, pierobežas joslā. 
Ņemot vērā Nekustamo īpašumu ģeogrāfisko izvietojumu, Rucavas novada domes 

ieskatā Nekustamos īpašumus varētu vēl lietderīgāk izmantot likuma "Par pašvaldībām" 
15.panta pirmās daļas ietvertajām pašvaldības funkcijām, ja Rīkojums tiktu papildināts ar 
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktā ietverto pašvaldības funkciju 
(nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu), kā arī likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktā ietverto pašvaldības 
funkciju (sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu). 

Saskaņā ar Tūrisma likuma 8.pantā noteiktajām funkcijām (teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos nosaka tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstības perspektīvas un kūrortu 
teritorijas; piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un 
finansēšanā). 

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038. gadam paredz Papes 

attīstību, kas paredz tūrisma infrastruktūras, atpūtas un rekreācijas komercobjektu attīstības 
iespējas (atpūtas bāzes, viesnīcas, SPA). 

Saskaņā ar tūrisma informācijas sniedzēju standartu, tūrisma informācijas stends ir 
bezpersonāla informācijas sniegšanas vieta vai objekts - stends vai informācijas sniegšanas 
iekārta. Tas darbojas ceļotāju koncentrācijas vietās, visbiežāk automašīnu stāvvietās, pie 
tūrisma maģistrālēm un tūrisma informācijas centra vai biroja apkalpes zonā, tai skaitā veicot 
funkcijas ārpus informācijas centra darba laika. 

Rucavas novada dome plāno izvietot tūrisma informācijas stendu Nekustamajā 
īpašumā, kam būtu nozīmīga loma jaunu tūristu piesaistei un veicinātu tūrisma attīstību 
novadā. 
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Savukārt likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktā ietvertā 
pašvaldības autonomā funkcija paredz pašvaldībai iespēju īstenot dažādas saimniecisko 
darbību veicinošas iniciatīvas, piemēram, īstenot saimniecisko darbību veicinošus 
infrastruktūras attīstības projektus u.tml., kas neizslēdz iespēju arī saimnieciskās darbības 
veicināšanas nolūkā Nekustamos īpašumus nodot lietošanā (iznomāt) arī trešajām personām. 
Rucavas novada dome plāno Nekustamajos īpašumos attīstīt arī komercdarbību (tirdzniecības 
vietas izveide), tādējādi rūpējoties par bezdarba samazināšanu Rucavas novadā. 

Lai Rucavas novada dome lietderīgāk un racionālāk varētu izmantot Nekustamos 
īpašumus ir nepieciešams grozīt Rīkojuma 2.punktu to papildinot ar pašvaldības funkciju: 
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 
sportu un sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 

bezdarba samazināšanu. 
Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.05.2019. 

prot.Nr.4), pamatojoties uz augstāk minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai risināt jautājumu par 2017. 

gada 31.augusta Ministru kabineta rīkojumu “”Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu 
Rucavas novada pašvaldības īpašumā”  Nr.473 (prot. Nr. 42 13. §) 2.punkta 

papildināšanu, paredzot nekustamo īpašumu „Rucavas muitas punkts” (nekustamā 
īpašuma kadastra Nr.6484 016 0143) un nekustamo īpašumu „Muita” (nekustamā 
īpašuma kadastra Nr.6484 016 0168) šādu funkciju veikšanai: 

1.1. nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu   
dzīvesveidu un sportu; 

1.2. sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par 
bezdarba samazināšanu. 

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

2.2. Par 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr. 3/2019 ,,Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā” precizēšanu 

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

G.Šķubers ) 
 

Rucavas novada dome 2019.gada 28.martā apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 

3/2019 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā”, turpmāk 
tekstā – saistošie noteikumi.  

2019.gada 7.maijā saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas e-

pasta vēstule Nr.1-18/4307, kurā ministrija par minētajiem saistošajiem noteikumiem izsaka 

sekojošus iebildumus, ka:  
 1. precizēt saistošo noteikumu 17. punktu, attiecinot tā apakšpunktu prasības uz 
ražošanas notekūdeņiem atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 

“Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 

6. punktam; 

 2. precizēt 2. pielikumā noteiktās ūdens patēriņa normas daudzdzīvokļu ēkām un 
individuālajām dzīvojamām mājām. Ministrijas ieskatā 16 m3

 kā ūdens patēriņa norma vienam 
iedzīvotājam mēnesī ir pārmērīgi liels apjoms. Ministrija atsaucas uz Ministru kabineta 

2008. gada 9. decembra noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 

33.81. apakšpunkts nosaka, ka “līdz 2013. gada 31. decembrim dzīvokļa īpašniekiem, kuru 
atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka ne vairāk 
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kā 10 m3
 mēnesī par katru dzīvoklī dzīvojošo personu”, neliedzot noteikt mazāku ūdens 

patēriņu. 
 Ministrija izsaka šādus priekšlikumus: 

1) saistošo noteikumu 1. punktā ietvert apakšpunktus, kas atspoguļo arī Ministru 
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.384) 6. punktā dotos 
uzdevumus. 

2) izvērtēt iespēju noteikt ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām neattiecas prasības, kas noteiktas MK noteikumos Nr. 384, kā to 
paredz MK noteikumu Nr. 384 6.1. punkts. Lūdzam ņemt vērā – ja nav noteikti šādi ciemi, tad 
MK noteikumu Nr. 384 prasības ir attiecināmas uz visām apdzīvotām vietām – ciemiem 

Rucavas novada teritorijā. Pamatojoties uz Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
Vietvārdu datubāzē pieejamo informāciju, Rucavas novadā ir noteikti 29 ciemi, no kuriem 2 
vairs nepastāv, 10 ir daļēji izzuduši, savukārt no pastāvošajiem ciemiem lielākā daļa ir 
noteikta kā skrajciemi vai mazciemi, kuros ir ļoti neliels iedzīvotāju skaits.   

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.05.2019. 
prot.Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punkta, 
43.panta pirmās daļas 4.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Precizēt 2019.gada 23.augusta saistošos noteikumus Nr.4/2018 “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā”: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 17.2.punktu šādā redakcijā: “17.2. atsevišķos gadījumos, 
ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt 
centralizētā kanalizācijas sistēmā ražošanas notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji 
attīrītus notekūdeņus, ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts 
kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un visas 
ar šo notekūdeņu attīrīšanu saistītās izmaksas sedz attiecīgā Pakalpojuma lietotājs”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikumu “Ūdens patēriņa normas komercuzskaitei, ja 
īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts” šādā redakcijā: “ 

 

  Ūdens patēriņa normas komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts  
komercuzskaites mēraparāts 

     

Nr. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe 

Viena iedzīvotāja 
ūdens patēriņš 

diennaktī (vidēji 
gadā), l/dn 

 

1. 

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā 
ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar vietējo karstā 
ūdens sagatavošanu ar cietā kurināmā ūdenssildītāju. 

200,00 

 

2. 
Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā 
ūdens apgāde, bez kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas. 200,00  

 

 

3. Izteikt saistošo noteikumu 1.4.punktu šādā redakcijā: “decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību, minimālo biežumu notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, prasību minimumu 
personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus;”. 
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Pielikumā: Precizēti 2019.gada 28.marta saistošie noteikumi Nr. 3/2019 “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā” 12 lp. 

 

 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

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

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..]  iesniegums (13.05.2019.Nr.2.1.13/595), 

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

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  
 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2006.gada 29.martā, pagarināts 2007.gada 
3.maijā, 2018.gada 29.maijā un 2014.gada 29.maijā uz laika posmu līdz 2019.gada 29.maijam. 
Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.05.2019. pašvaldībai 
parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte L.Jaunzeme. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.05.2019. 

prot.Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

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

Rucavas novads ar [..] uz laika posmu līdz 31.05.2024.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 

 

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

 

2.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (15.05.2019.Nr.2.1.13/598), 

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

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  
 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004.gada 26.janvārī, pagarināts 2009.gada 
6.jūnijā un 2014.gada 7.jūnijā uz laika posmu līdz 2019.gada 7.jūnijam. Pēc Rucavas novada 
domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.05.2019. pašvaldībai parāds par īri un 
komunāliem maksājumiem nav. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.05.2019. 
prot.Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Rucava,   Rucavas pagasts, 

Rucavas novads ar [..] uz laika posmu līdz 07.06.2024.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.5. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 

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

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (13.05.2019. Nr.2.1.13/594), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa piešķiršanu Dunikas pagasta Sikšņos. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 
izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 
Rucavas novadā. Rucavas novada pašvaldībai uz 01.05.2019. nav brīvu dzīvojamo telpu, 
dzīvokļu Rucavas novada Dunikas pagasta Sikšņos. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.05.2019. 

prot.Nr.4), 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 – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Dunikas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.06.2019 vispārējā kārtībā. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 

 

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

 

2.6. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

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

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (15.05.2019. Nr.2.1.13/601), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu dzīvokļu rindā uz divistabu dzīvokli. 
 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 
izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 
Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai 
nav piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.   
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.05.2019. 
prot.Nr.4), 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 – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.06.2019 vispārējā kārtībā. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 

 

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

 

2.7. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

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

Izskata jautājumu par 2016.gada 29.aprīlī noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma 
Nr.2016/2.9.1/6 izbeigšanu adresē [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā ar [..]. 
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Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 29.aprīlī, pagarināts 2018.gada 
26.februārī uz laika posmu līdz 2018.gada 30.jūnijam. Persona rakstiski informēta par īres 
līguma pagarināšanu, taču iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu vai 
dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu nav saņemts. Persona nav deklarēta Rucavas novadā.  

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.05.2019. 
pašvaldībai parāds par īri kopā ir 219.60 EUR.  

2016.gada 11.aprīlī noslēgta Vienošanās Nr.2016/4 par parāda nomaksu summas 
182.59 EUR apmērā ar atmaksu līdz 31.03.2019. Vienošanās nav pildīta.  

Rucavas novada dome 2016.gada 24.marta domes sēdē lēma izbeigt dzīvojamās telpas 
īres līgumu (lēmums Nr.3.3., protokols Nr.5) un noslēgt vienošanos par parāda nomaksu. 

Rucavas novada dome 2016.gada 28.aprīļa domes sēdē lēma atcelt 2016.gada 24.marta 
domes lēmumu Nr.3.3. par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu (lēmums Nr.2.6., 
protokols Nr.7) un nolēma pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (16.05.2019. 
prot.Nr.4), pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrās daļas 1.punktu un 
28.panta pirmo daļu un 28.2 panta pirmās daļas 1.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres aprēķinu adresē [..] Dunikas 

pagasts, Rucavas novads ar [..] ar 2019.gada 31.maiju.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai un 
grāmatvedei Simonai Muceniecei. 
 

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

3. Par naudas balvas piešķiršanu 
(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

 Sakarā ar vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu un došanos pensijā, 2019.gada 
31.maijā tiek izbeigtas darba attiecības ar [..].  Par automobiļa vadītāju [..] sāka strādāt 
Rucavas pagasta padomē 2008. gada 2. jūnijā. 
 Saskaņā ar Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 
amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirta naudas balva, kas kalendāra gada ietvaros 
nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam ) noteiktās mēnešalgas apmēru sakarā ar amatpersonai 
(darbiniekam) vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā 
amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā. Naudas 
balvu amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas novada pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā 
desmit gadus. Naudas balvu piešķir ar domes lēmumu. Darbiniekam svarīgs notikums šī 
nolikuma izpratnē ir arī darba attiecību pārtraukšana, darbiniekam aizejot pensijā. 
 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta 4.daļas 5.punktu, Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikuma 9.5.2. punktu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Par ilggadējo un apzinīgo darbu automobiļa vadītāja amatā, piešķirt [..] naudas balvu 

vienas mēnešalgas apmērā 550.00 euro, sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu, 
darbiniekam aizejot pensijā. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 
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3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
 

4. Par 2018. gada 22.februāra lēmuma (protokols Nr.4; 3.1.) grozīšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R. Ābelīte) 
 

2019.gada 21.februārī tika saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr. 8-1/ KV-

DI/13/19 “Par iespēju grozīt KPR DI plānu projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros, paredzot 

papildus infrastruktūras izveidi Rucavas novada pašvaldībā”.  

KPR informē, ka saņēmis divu Kurzemes pašvaldību lēmumus par grozījumiem KPR 
DI plānā. Ņemot vērā paredzamos grozījumus, nepieciešamību sasniegt KPR noteiktos 
rezultātus un finanšu rādītājus, kā arī faktu, ka Rucavas novada pašvaldība plāno DI procesa 
ietvaros ar ERAF un valsts atbalstu veidot grupu dzīvokļus 11 personām ar GRT, KPR aicina 

Rucavas novada pašvaldību izskatīt iespēju izveidot personām ar GRT papildus infrastruktūru 
(piemēram, dienas centru vai specializēto darbnīcu) Rucavas novada pašvaldības teritorijā. 
Iespējamais papildus finansējums varētu būt ~100000.00 EUR.  

KPR DI plānu grozījumu nepieciešamības gadījumā, KPR aicina precizēt pašvaldības 
līdz šim iesniegto KPR DI plāna saskaņojumu, iekļaujot tajā papildus infrastruktūru un 
atbilstošo ERAF un valsts atbalsta finanšu apjomu. 

Tāpat KPR lūdz pēc iespējas ātrāk iesniegt KPR (uz e-pasta adresi 

pasts@kurzemesregions.lv) atbilstoši precizētu vai grozītu pašvaldības domes lēmumu, ar 
kuru tiek saskaņots Kurzemes plānošanas reģiona DI plāns, un vēstuli ar lūgumu veikt 
atbilstošus KPR DI plāna grozījumus.  

Izvērtējot piedāvāto iespēju veidot papildus infrastruktūru, sociālo pakalpojumu 
izveides nepieciešamību Rucavas  novada personām ar GRT, pieejamo papildus finanšu 
apjomu un esošo rekonstruējamo infrastruktūras objektu iespējas, būtu nepieciešamas un 
iespējams izveidot dienas aprūpes centru adresē “Birztalas 1”, Ķāķišķe, Rucavas pagasts, 
Rucavas novads. Rucavas novada pašvaldības kopējā infrastruktūras izveides projekta summa 

ar snieguma rezervi mainītos no 225287,00 EUR uz 325287,00 EUR, tostarp ar 9.3.1.1. 

pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu: ar snieguma rezervi –  no 191493,95 

EUR uz 276493,95 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu no 33793,05 EUR uz 48793,05 
EUR. 

Ar Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumu (prot. Nr.2) tika veikti 
grozījumi 2018. gada 22. februāra lēmumā (prot. Nr. 4, 3.1.) “Par Kurzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu projekta “Kurzeme visiem” ietvaros”, 

apliecinot pašvaldības gatavību veidot papildus sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 
sniedzēju infrastruktūru. 

 17.05.2019 KPR informē, ka Sociālo pakalpojumu attīstības padome ir lūgusi veikt 
precizējumus iesniegtajos KPR DI plāna grozījumos. Ņemot vērā, ka ERAF projektu 

iesniegumu atlasē var iesniegt tikai tādus projekta iesniegumus, kuri atbilst plānošanas reģiona 
DI plānam, tad SPAP, atbalstot pašvaldības ierosinātos grozījumus, ir jāpārliecinās, ka DI 
plānā grozījumos ir iekļauts ar pašvaldībām saskaņots 1) nepieciešamais finansējums SBSP 

infrastruktūras izveidei  un 2) pakalpojums, mērķa grupa, kurai konkrēto/izveidojamo 
pakalpojumu paredzēts sniegt; 3) pakalpojuma vietu skaits un atrašanās adrese. Tas nozīmē, 
ka šai informācijai ir jābūt atspoguļotai pašvaldības lēmumā. Līdz ar to, nepieciešams vēlreiz 
grozīt 2018. gada 22.februāra lēmumu (protokols Nr.4; 3.1.), kurā tiek iekļauti nepieciešamie 
precizējumi.  

Ņemot vērā augstāk minēto, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
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Veikt grozījumus Rucavas novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumu (protokols Nr.4, 
3.1.) “3.1. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros”, izsakot lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

2. “Apliecina pašvaldības gatavību 9.3.1.1. pasākuma ietvaros veidot KPR DI plānā 
iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru paredzot, ka 

kopējā infrastruktūras izveides projekta summa ir 325287,00 EUR (ar snieguma 

rezervi) vai 304978,48 EUR (bez snieguma rezerves), kas paredzēta grupu dzīvokļu 
izveidei (adrese: “Sudrabi”, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477), kur projekta 

“Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 11 personām ar GRT (11 vietas) 
un dienas aprūpes centra izveidei (adrese: “Birztalas 1”, Ķāķišķe, Rucavas pag., 
Rucavas nov., LV-3477) 8 personām ar GRT (6 vietas), tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma 
ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu: 

- ar snieguma rezervi - 276493,95 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 48793,05 

EUR apmērā. 
- bez snieguma rezerves – 259231,71 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 66055,29 

EUR apmērā.” 
 

5. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu 
no 03.06.2019. līdz 09.06.2019. un no 25.07.2019. līdz 31.07.2019. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts J.Veits. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 25. panta pirmo daļu un 
Rucavas novada pašvaldības nolikuma 18. punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. Piešķirt Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu no 03.06.2019. līdz 09.06.2019. un no 25.07.2019. līdz 31.07.2019. 
2. Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita atvaļinājuma laikā no 03.06.2019. 

līdz 09.06.2019. un no 25.07.2019. līdz 31.07.2019. domes priekšsēdētāja pienākumus 
uzdot pildīt domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Rolim. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par tikšanos ar Liepājas pilsētas 
Attīstības pārvaldes pārstāvjiem Rucavas novada domē, par Veselības inspekcijas atzinumu 
ūdens kvalitātei peldvietai “Pie Papes bākas”. Par aktīvu jauno pašvaldības mājas lapu un 
dažādiem saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, PII “Zvaniņš” vadītāja 

L.Jaunzeme lūdz iespēju ziņot domes sēdē. 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas L.Jaunzemes ziņojums 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, PII “Zvaniņš” vadītāja  

L.Jaunzeme informē par aktualitātēm PII “Zvaniņš”, par jaunu bērnu uzņemšanu izglītības 
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iestādē, jaunas datortehnikas saņemšanu no PNB Bankas, par pedagogu apmācībām un bērnu 
dārza apkārtnes labiekārtošanu.  

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

Deputātes I.Šustas ziņojums 

Deputāte I.Šusta informē deputātus par saņemto ierosinājumu no Rucavas pamatskolas 

skolotājas [..] par līdzfinansējumu nodrošināšanu kapu labiekārtošanai bijušai, ilggadējai 
Rucavas pamatskolas matemātikas skolotājai Veltai Jansonei. 
 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par apmeklēto Latvijas Pašvaldības 
savienības kongresu, par saņemto Kurzemes plānošanas reģiona vēstuli par sabiedriskā 
transporta nodrošināšanu. Informē deputātus par gaidāmo tikšanos ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem un ministru J.Pūci par administratīvās teritoriālās 
reformas ieviešanu. 
 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.30 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 
 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs      Jānis Veits                 

                            27.05.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

  27.05.2019.   


	Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse

