
 
 

     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 27. jūnijā                                                                          Nr.9 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.45 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

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

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

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

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

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

1.1. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.3. Par nekustamā īpašuma [..] apmežošanu 

1.4. Par zemes gabala [..] izpirkšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

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 pagarināšanu 

1.20. Par zemes gabala “Punduri” iznomāšanu 

1.21. Par piekrastes ūdeņos noteikto zvejas limitu izmaiņām 

 

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

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
2.2. Par uzņemšanu Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
2.4. Par dzīvokļa [..] Dunikas pagastā izīrēšanu 

2.5. Par 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr. 2/2018 ,,Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Rucavas novadā” precizēšanu 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

3.1. Rucavas novada pasākumu izvērtējums (informatīvs)  
3.2. Par brīvības cīņās kritušo piemiņas vietām (informatīvs)  
3.3. Par tikšanos ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku (informatīvs) 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, deputāte G.Zeme, jurists 
G.Šķubers)  
 

4.1. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2018. gada publiskā 
pārskata apstiprināšana 

4.2. Rucavas novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšana 

4.3. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 
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4.4. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozīšanu
  

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 27. jūnija sēdes darba 
kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

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

(Ziņo jurists G.Šķubers) 
6. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, “Kapteiņi”, “Robežsargi” atsavināšanu 

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt 2019.gada 27. jūnija sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 
5. Par 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr. 3/2019 ,,Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā” precizēšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 
6. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, “Kapteiņi”, “Robežsargi” atsavināšanu 

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

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu pārcelt Tautsaimniecības, tūrisma un 
attīstības komitejas jautājumu izskatīšanu  sēdes sākumā, sakarā ar Lauksaimniecības, vides 

aizsardzības un zvejniecības komitejas priekšsēdētāja A.Roļa neierašanos laikā, deputāti 
neiebiebilst. 

 

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

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu  
(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (07.06.2019.Nr.2.1.13/701), 

kurā lūgts pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Rucavā, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā.  
 Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.06.2019. 
pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav. 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

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

novads ar [..] uz laika posmu līdz 31.03.2020.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai.  
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2.2. Par uzņemšanu Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (27.05.2019. Nr.2.1.13/651), 

kurā lūgts uzņemt Rucavas novada Rucavas un Dunikas pagastu dzīvokļu rindā. Vēlams 2-3 

istabu dzīvoklis ar centrālo apkuri, ģimenē trīs cilvēki.   
 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 
izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 
Rucavas novadā.  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 11.8. punktu un personīgo 
iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Uzņemt Dunikas pagasta un Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.07.2019. 

vispārējā kārtībā. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

 

2.3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (17.06.2019.Nr.2.1.13/742), 

kurā lūgts pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..] Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā.  
 Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.06.2019. 
pašvaldībai personas parāds par īri ir 49.28 EUR, kuru persona iesniegumā apņemas samaksāt 
līdz 15.07.2019.  
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

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

ar [..] uz laika posmu līdz 30.06.2020.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

 

 

 



5 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 27. jūnija sēde 

2.4. Par dzīvokļa [..] Dunikas pagastā izīrēšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 
 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (15.05.2019.Nr.2.1.13/605), 

kurā lūgts noslēgt īres [..] Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480. 

[..] ir uzņemts Dunikas pagasta rindā 01.04.2016. 
 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 
izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 
Rucavas novadā. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto 

daļu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ:  

1. Izīrēt divistabu dzīvokli [..] Dunikas pagasts, Rucavas novads [..] ar kopējo platību 48 
m

2
. 

2. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..] Dunikas pagasts, Rucavas novads ar 

[..] uz laika posmu no 01.07.2019.līdz 30.06.2020. 
3.  Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 
 

2.5. Par 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr. 2/2018 ,,Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Rucavas novadā” precizēšanu 

(Ziņo jurists G.Šķubers) 
 

Rucavas novada dome 2018.gada 24.maijā apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 

2/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā”. 

2018.gada 05.oktobrī saņemta Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas vēstule, 
pamatojoties uz kuru nepieciešams veikt precizējumus Rucavas novada domes 2018.gada 

24.maija saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Rucavas novadā”. Ministrija par minētajiem saistošajiem noteikumiem izsaka sekojošus 
iebildumus:  

1) norādīt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatā atsauci uz likumu Par 
pašvaldībām, ņemot vērā, ka 15.pantā ir iekļauti tikai punkti, tam nav daļu; 

2) precizējot saistošo noteikumu 15.1. apakšpunktu to svītrojot. Savukārt saistošo 
noteikumu 26.11. apakšpunktā svītrot atsauci uz reģionālo un pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas plānu, ņemot vērā, ka tie, saskaņā ar ministrijai pieejamo informāciju, nav 
izstrādāti; 

3) precizēt saistošo noteikumu 26.16. apakšpunkta redakciju, skaidrojot, kādu 
informāciju pašvaldība var pieprasīt no apsaimniekotāja; 

4) Saistošo noteikumu 38. punktā vārdus “interneta vietnē” aizstāt ar vārdu 
“tīmekļvietnē”. 

5) papildus ministrija ir vērsusi domes uzmanību uz to, ka 2016. gada 13. decembra 

noteikumi Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – 

Noteikumi Nr.788) neattiecas uz nešķirotiem sadzīves atkritumiem un nekādā veidā neietekmē 
nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu un izmaksas. Ministrija norāda, ka saskaņā ar 
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tīmekļa vietnē www.skiroviegli.lv pieejamo informāciju, Rucavas novadā ir četri sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas punkti, kuri ietilpst minēto noteikumu tvērumā. 

Ņemot vērā minēto pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
14.punkta e) apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 6.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Precizēt 2018.gada 24.maija saistošos noteikumus Nr. 2/2018 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā”, turpmāk tekstā – saistošie noteikumi: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu”. 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 15.1.punktu šādā redakcijā: “15.1. organizēt un 
kontrolēt atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, šiem noteikumiem, ievērojot atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānu, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanas nepārtrauktību;”. 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 26.11.punktu šādā redakcijā: “26.11. iesaistīties valsts 

atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, arī dalītas 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā;”. 

1.4. Svītrot 26.16.apakšpunktu. 
1.5. Precizēt 26.17.punkta numerāciju. 
1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 38. punktā vārdus “interneta vietnē” ar vārdu 

“tīmekļvietnē”. 

1.7. Attiecībā uz ministrijas norādīto šā lēmuma 5.punktā Rucavas novada dome 
norāda, ka iepriekš minētais ministrijas viedoklis par Noteikumu Nr.788 piemērošanu attiecībā 
uz atkritumu izvešana biežumu ir kļuvis elastīgāks nekā iepriekš ministrijas paustā nostāja, 
tādēļ Rucavas novada dome nolemj precizēt saistošo noteikumu 8.punktu atbilstoši novada 
iedzīvotāju interesēm: 

1.7.1. Izteikt saistošo noteikumu 8.1.punktu šādā redakcijā: “8.1. daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi nedēļā laika periodā no 1.maija līdz 30.septembrim, bet 
pārējā laika periodā 2 (divas) reizes mēnesī;”. 

1.7.2. Izteikt saistošo noteikumu 8.2.punktu šādā redakcijā: “8.2. individuālās 
dzīvojamās mājās – 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos ar nosacījumu, ka bioloģiskie atkritumi 
tiek savākti dalīti vai kompostēti, 1 (vienu) reizi mēnesī, ja bioloģiskie atkritumi netiek savākti 
dalīti vai kompostēti atsevišķi;”. 

2. Saistošos noteikumus Nr. 2/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas 
novadā” nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās ministrijai. 
 

Pielikumā: Precizēti 2018.gada 24.maija saistošie noteikumi Nr. 2/2018 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā” uz 9 lp. 

 

 

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

 

1.1. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (07.06.2019.Nr.2.1.13/704), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu [..] Dunikas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

http://www.skiroviegli.lv/
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zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes 

lietošanas mērķi. Atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu nosaukumu 
[..], noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 
iesniegumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..] Dunikas pagastā; 
2.  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 5,0 ha (vairāk vai mazāk pēc 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 
5. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 0,4 ha (vairāk vai mazāk pēc 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
8. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], platība 17,5ha, noteikt zemes 

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

NĪLM kods 0101. 
 

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

1.2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (20.05.2019.Nr.2.1.13/614), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu [..] Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes 

lietošanas mērķi. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 
iesniegumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. atļaut [..] atdalīt no nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu [..]; 
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2. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt jaunu nosaukumu [..] 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
3. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], platība 0,6550, 

noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM 
kods 0601. 

4. Īpašumā [..] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] platība 0,0530 
un [..] platība 0,0850, noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

 

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

1.3. Par nekustamā īpašuma “Meža Līči” apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata SIA “Latvijas Finieris Mežs” reģ.Nr.40003916891, juridiskā adrese: Lignuma 
2-1, Rīga, iesniegumu (06.06.2019.Nr.2.1.13/693), kurā lūgts īpašumā “Meža Līči” kad 

apz.64520040012, Dunikas pagastā, lauksaimniecībā izmantojamā zemē 13,64ha platībā, 
ierīkot plantāciju mežu. 

Īpašuma “Meža Līči” kad apz.64520040012 kopējā platība ir 28,54ha.  
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas 
novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”) 4.10. 

Lauku zemes, 255.punktu un iesniegumu 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Atļaut SIA “Latvijas Finieris Mežs” Reģ.Nr.40003916891, ierīkot plantāciju mežu 
īpašumā “Meža Līči” kad.apz.64520040012  13,64ha platībā, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 
 

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

 

1.4. Par zemes gabala “Saulieši” izpirkšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (17.06.2019.Nr.2.1.13/741), kurā lūgts atļaut izpirkt zemi zem 
ēkām [..] Dunikas pagastā. 

Ar 2007.gada 26.janvāra Dunikas pagasta padomes lēmumu 1.§.4.203 (prot.Nr.2), [..] 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu [..] un noteikts, ka zemes gabals pāriet 
pašvaldības valdījumā. Noslēgts zemes nomas līgums, jo uz zemes gabala atrodas piederošas 
ēkas. Zemes gabala platība 3,0ha. Zemes gabals nav ierakstīts zemesgrāmatā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. veikt zemes gabala [..] Dunikas pagastā uzmērīšanu un ierakstīt Zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.  

2. Veikt zemes gabala [..] novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību un pēc zemes gabala 
novērtējuma saņemšanas lemt par zemes gabala atsavināšanu. 

 

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 (17.05.2019.Nr.2.1.13/748), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..] 0,0342ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  0,0342ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2019. 
 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (29.05.2019.Nr.2.1.13/661), 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 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, 
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2019. 
 

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

 



10 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 27. jūnija sēde 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (12.06.2019.Nr.2.1.13/728), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, 
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2019. 
 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..]  iesniegumu (12.06.2019.Nr.2.1.13/733), 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 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, 
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2019. 
 

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

1.9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (30.05.2019.Nr.2.1.13/678), 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 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, 
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2019. 
 

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 izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (12.06.2019.Nr.2.1.13/729), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabaliem [..] 0,12ha platībā, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..]  0,12ha platībā, kas atrodas 
Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2019. 
 

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

1.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (12.06.2019.Nr.2.1.13/726), 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 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]  0,06ha platībā, kas atrodas Ječos, 
Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2019. 
 

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

1.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (30.05.2019.Nr.2.1.13/670), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,01ha platībā, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] daļu  0,01ha platībā, kas atrodas 
Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.07.2019. 
 

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 (12.06.2019.Nr.2.1.13/734), 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. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 
maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 
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ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2
 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 
sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 

maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 
EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

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

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 
30.jūnijam. 

 

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 (30.05.2019.Nr.2.1.13/679), 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 noteikumi” (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. 
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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. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 
maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 
ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2

 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 
sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 
maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 
EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); 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.jūlija līdz 2025.gada 
30.jūnijam. 
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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.  

 

1.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (12.06.2019.Nr.2.1.13/730), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (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. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 
maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 
ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2

 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 
sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 
maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 
EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

Viens no risinājumiem likuma roba aizpildīšanai, ir analoģijas piemērošana. Ar 
analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 
dzīves gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves 
gadījumu, kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 
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“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 
20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,12 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.jūlija līdz 2025.gada 
30.jūnijam. 

 

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 (12.06.2019.Nr.2.1.13/725), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (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 
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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. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 
maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 
ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2

 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 
sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 
maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 
EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

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

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

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 
30.jūnijam. 

 

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

 

1.17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (12.06.2019.Nr.2.1.13/727), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas 

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

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

Nr. 735).  

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

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

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

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

 lieli. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 
maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 
ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2

 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 
sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 
maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 
EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

Viens no risinājumiem likuma roba aizpildīšanai, ir analoģijas piemērošana. Ar 

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 
dzīves gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves 
gadījumu, kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 
“Ja tiesību norma piešķir tiesības vienai personu grupai un bez objektīva un saprātīga pamata 
liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, tad tā 
būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam 
un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra spriedums lietā 
Nr.2007-03-01, 8.punkts). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  
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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.jūlija līdz 2025.gada 
30.jūnijam. 

 

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 (30.05.2019.Nr.2.1.13/671), 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 noteikumi” (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. Savukārt viena 
neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 
150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2

 

lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, 
neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 
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nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 
kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

Viens no risinājumiem likuma roba aizpildīšanai, ir analoģijas piemērošana. Ar analoģiju 
saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 
gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves gadījumu, 
kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 
“Ja tiesību norma piešķir tiesības vienai personu grupai un bez objektīva un saprātīga pamata 

liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, tad tā 
būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam 
un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra spriedums lietā 
Nr.2007-03-01, 8.punkts). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019. (protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] daļu   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.jūlija līdz 2025.gada 
30.jūnijam. 

 

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 pagarināšanu 

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

 

Izskata [..] iesniegumu (11.06.2019.Nr.2.1.13/715), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 
līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,15 ha platībā, kas atodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
Uz zemes gabala atrodas piederošas ēkas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) 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, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu 0,15ha platībā, 
kadastra apzīmējums  [..],  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.jūlija līdz 2025.gada 
30.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.  

 

1.20. Par zemes gabala “Punduri” iznomāšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (07.06.2019.Nr.2.1.13/699), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 
līgumu ar apbūves tiesībām uz zemes gabalu “Punduri” kad.Nr.64840080213. 

Nekustamais īpašums “Punduri” kad.Nr.64840080213 ir pašvaldībai piekritīgs zemes 
gabals, platība 0,5ha.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) ieteikumu un pamatojoties uz likumu “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka  pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Iznomāt, nododot zemes vienību “Punduri” kad.Nr.64840080213  0,5ha platībā, 
publiskā izsolē ar apbūves tiesībām; 

2. Informāciju par zemes gabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām publicēt mājas lapā 
www.rucava.lv. 

3. Pieteikties uz zemes nomas tiesībām līdz 2019.gada 26.jūlijam. 

4. Juristam sagatavot izsoles noteikumus. 

 

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

 

1.21.Par piekrastes ūdeņos noteikto zvejas limitu izmaiņām 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domē saņemts SIA “Piestātne 85”, reģ.Nr.42103059204, iesniegums 
(28.05.2019.reģ.Nr.2.1.13/658) par zvejas rīku skaita palielināšanu Rucavas novadā. 
Iesniegumā norādīts, ka Rucavas novada jūras piekrastes garums ir vienāds ar Nīcas novada 
jūras piekrastes garumu, tomēr zvejas rīku skaita limits Rucavas novadā ir vairākas reizes 
mazāks, kas ievērojami ierobežo novada zvejniecības nozares attīstību. Lūgts piešķirt 
sekojošus zvejas limitus Baltijas jūrā, Rucavas novadā uz 2020.gadu izmantojamiem zvejas 
rīkiem: 

 

 Nīcas novads 
2019.gads 

Rucavas novads 
2019.gads 

SIA “Piestātne 
85” piedāvājums 

Rucavas 
novadam 
2020.gadam 

Rucavas 
novads 
2020.gads 

Reņģu stāvvadi 15 4 15 (+9) 15 (+9) 

Zivju murdi 7 NA 7 (+7) 7 (+7) 

Lucīšu murdi 30 NA 30 (+30) 30 (+30) 

http://www.rucava.lv/
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Zivju tīkli 230 149 230 (+81) 230 (+81) 

Reņģu tīkli 150 39 150 (+111) 150 (+111) 

Zivju āķi 8000 4000 5000 (+1000) 4000  

Zivju vadi 3 5 3 (-2) 3 (-2) 

Akmeņplekstu tīkli 45 45 45 45 

Apaļo jūrasgrunduļu 
murdi 

15 10 15 (+5) 15 (+5) 

SIA “Piestātne 85” iesaka arī palielināt Rucavas novada piekrastē kopējo zivju tīkla 
limitu no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam apaļā jūrasgrunduļa zvejai izmantojamo grunts tīklu ar acs 

izmēru 60-70 mm skaitu līdz Pāvilostas novada, Liepājas pilsētas un Nīcas novada skaitam, t.i. 
līdz 100 gabaliem. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) ieteikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 

30.novembra noteikumu Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un 
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 11.punktu pašvaldības reizi gadā līdz 1.jūlijam valsts 
zinātniskajā institūtā “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 
“BIOR”” var iesniegt priekšlikumus par piekrastes ūdeņos noteikto zvejas limitu izmaiņām. 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Iesniegt valsts zinātniskajā institūtā “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskais institūts “BIOR”” priekšlikumu papildus noteiktajiem limitiem Baltijas jūras 
piekrastes rūpnieciskajai zvejai piešķirt: 

1. Reņģu stāvvadus 9 gab. (kopā 15);  
2. Zivju murdus 7 gab. (kopā 7); 
3. Lucīšu murdus 30 gab. (kopā 30); 
4. Zivju tīklus 81 gab. (kopā 230); 

5. Reņģu tīklus 111 gab. (kopā 230); 
6. Apaļo jūrasgrunduļu murdus 5 gab. (kopā 15). 
7. Zivju vadus samazināt par 2 gab. (kopā 3) 
8. Lai veicinātu apaļā jūrasgrunduļa selektīvu zveju, palielināt Rucavas novada piekrastē 

kopējo zivju tīkla limitu apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikposmā no 1.aprīļa līdz 
30.jūnijam izmantojamo grunts tīklu ar acs izmēru 60-70 mm skaitu līdz 100 gabaliem. 

 

No sēdes telpas iziet deputāte I.Šusta. 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

3.1. Rucavas novada pasākumu izvērtējums (informatīvs)  
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

 Lai uzlabotu novada pasākumu kvalitāti un nodrošinātu pasākumu kontroli, komitejas 
priekšsēdētāja L.Jaunzeme informē par veikto pasākumu organizatoru aptauju, kuras 
rezultātus iesniedz Izglītības, kultūras un sporta komitejai analīzei. 
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3.2. Par brīvības cīņās kritušo piemiņas vietām (informatīvs)  
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

 L.Jaunzeme informē, ka kopā ar Rucavas novadpētniecības speciālisti Guntu Timbru 
apsekojušas 1919.gadā brīvības cīņās kritušo piemiņas vietas.   
 

 

3.3. Par tikšanos ar izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku (informatīvs)  
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme informē deputātus par nepieciešamību plānot 
tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku. 

 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, deputāte G.Zeme, jurists 
G.Šķubers)  

 

4.1. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2018. gada publiskā 
pārskata apstiprināšana 

(Ziņo ambulances direktore G.Zeme) 
 

Iepazīstina deputātus ar sagatavoto pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas 

ambulance” 2018. gada publisko pārskatu. 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte G.Zeme. 

Saskaņā ar 2010. gada 05.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi 

par gada publiskajiem pārskatiem” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 20.06.2019. 
(protokols Nr. 12) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2018. gada 

publisko pārskatu. 
 

Pielikumā: Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2018. gada 

publiskais pārskats uz 13 lp. 
 

4.2. Rucavas novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšana 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 
 

Iepazīstina deputātus ar sagatavoto Rucavas novada pašvaldības 2018. gada publisko 
pārskatu. 

Saskaņā ar 2010. gada 05.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi 

par gada publiskajiem pārskatiem” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 20.06.2019. 
(protokols Nr. 12) ieteikumu, 

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

nav, NOLEMJ:  

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības  2018. gada publisko pārskatu. 
 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats uz 53 lp. 
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4.3. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 
20.06.2019. (protokols Nr. 12) ieteikumu, 

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

nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta grozījumus 

 (1.pielikums): 

1.1.Ieņēmumos 4158 euro; 

1.2.Izdevumos  4158 euro. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta grozījumus 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām 4.158 euro apmērā ( 2. pielikums ). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta grozījumus  
(3.pielikums). 

4. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/B „Grozījumi 
Rucavas novada domes 13.05.2019. saistošos noteikumos Nr.1/B „Par Rucavas novada 

pašvaldības 2019. gada budžetu””. 

5. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju 
dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai. 

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

 

4.4. Par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikuma grozīšanu 

(Ziņo jurists Gints Šķubers ) 
 

Izskata jautājumu par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikuma grozīšanu attiecībā uz deputātu atlīdzības apmēru un samaksas kārtību.  

Ar 2018.gada 26.aprīļa Rucavas novada domes lēmumu (prot.Nr.8, p.4.7.) apstiprināts 
Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (turpmāk tekstā –
Nolikums), kas šobrīd neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tādējādi nepieciešamas 
izmaiņas Nolikumā. 

Saskaņā ar likuma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 4.panta otro daļas grozījumiem, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī 
paredzēts mainīt mēnešalgas noteikšanas principu Saeimas ievēlētām, apstiprinātām un ieceltām 
amatpersonām, kā arī Saeimas un pašvaldību domju deputātiem. Jauno principu paredzēts 
piemērot arī tiesnešu un prokuroru mēnešalgu noteikšanai, tādējādi nodrošinot mēnešalgas 
absolūtās vērtības saglabāšanu. Līdz šim Saeimas ievēlētām, apstiprinātām un ieceltām 
amatpersonām, kā arī Saeimas un pašvaldību domju deputātiem mēnešalgu ik gadu pārskatīja 
atbilstoši vidējai darba samaksai tautsaimniecībā. Turpmāk pieaugums tiks saistīts ar kopējo 
valsts ekonomisko izaugsmi un noteikts, izmantojot šādu formulu: (inflācija (patēriņa cenu 
indekss (PCI) aizpagājušā gadā % + tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējās bruto darba 
samaksas pieaugums aizpagājušajā gadā faktiskajās cenās %)/2. 

Saskaņā ar likuma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 4.panta otro daļu noteikts, ka: “Šajā likumā paredzētajos gadījumos 
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amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu, noapaļojot līdz pilniem euro, nosaka, bāzes 
mēnešalgas apmēram piemērojot attiecīgu koeficientu. Bāzes mēnešalgas apmēru nosaka šādi: 

1) saskaita Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto 
valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu 
procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu 
un attiecīgo summu dala ar divi; 

2) indeksē kārtējā gada bāzes mēnešalgu ar skaitli, kas iegūts saskaņā ar šīs daļas 1. 
punktu.". 

Pamatojoties uz minēto Nolikumā, ir nepieciešams grozīt  2.2., 2.3., 2.4.punktus 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 

Savukārt likuma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 4.panta (2

1
) noteikts, ka Valsts kanceleja nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru ar 

diviem cipariem aiz komata publicē Valsts kancelejas tīmekļvietnē līdz kārtējā gada 1. maijam.  
Šobrīd Nolikumā ir noteikts, ka deputātu pārrēķināto atalgojumu sāk izmaksāt ar 1.aprīli, 

savukārt pašreizējais Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums paredz, ka bāzes mēnešalgas apmēru publicē ar 1.maiju, līdz ar to nepieciešams grozīt 
Nolikuma 2.11.punktā noteikto pārrēķinātās deputātu atlīdzības izmaksas laiku no 1.aprīļa uz 
1.maiju. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 12.punktu, 

likuma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 
otro daļu, 

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

nav, NOLEMJ:  

1. Izteikt Nolikuma 2.2.punktu šādā redakcijā:  
“2.2.Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Domē, par pienākumu pildīšanu 
bāzes mēnešalgas apmēru nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, ņemot vērā 
Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša 
vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar 
aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar 
divi, kurai piemēro koeficientu līdz 1,2.”. 

2. Izteikt Nolikuma 2.3.punktu šādā redakcijā:  
“2.3. Deputāta bāzes mēnešalgas apmēru par Domes komitejas priekšsēdētāja 
pienākumu pildīšanu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, ņemot vērā Centrālās 
statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 
samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada 
inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu izdala ar divi, kurai 
piemēro koeficientu līdz 2,55.”. 

3. Izteikt Nolikuma 2.4.punktu šādā redakcijā:  
“2.4. Deputāta bāzes mēnešalgas apmēru par darbu komitejās, komisijās un darba 
grupās tiek noteikta proporcionāli nostrādātajam laikam, ņemot vērā Centrālās 
statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 
samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada 
inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu izdala ar divi, kurai 
piemēro koeficientu līdz 1,2.”. 

4.  Aizstāt Nolikuma 2.11.punkta otrajā teikumā  skaitli un vārdu “01.aprīli” ar skaitli un 

vārdu “01.maiju”. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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5. Par 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr. 3/2019 ,,Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā” precizēšanu 

(Ziņo 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 tika saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
epasta vēstule Nr.1-18/4307 ar iebildumiem. Pamatojoties uz iebildumiem saistošie noteikumi 
tika precizēti 2019.gada 23.maija sēdē. 

2019.gada 19.jūnijā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atkārtota epasta vēstule Nr.1-18/5900, 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) 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.   
 Attiecībā uz iepriekš minēto 2.punktu norādām, ka Rucavas novadā ir šādas 
apdzīvotas vietas: Rucava, Sikšņi, Ķāķišķe, Dunika, Ječi, Peši un piekrastes ciemi (Pape 
(Papes Priediengals, Pape. Papes Ķoņu ciems) un Nida, nevis kā to norādījusi ministrija (29 

ciemi) savā vēstulē. Rucavas novada dome norāda, ka, nosakot ciemus, uz kuru teritorijām 
neattiecas prasības par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, viena apdzīvota vieta tiktu 
nostādīta izdevīgākā stāvoklī nekā otra uz kuru attiektos minētās prasības, kas Rucavas novada 
domes ieskatā nav taisnīgi, kā arī tiktu pārkāpts vienlīdzības princips, tāpēc Rucavas novada 
domes atsakās izvērtēt iespēju noteikt ciemus, uz kuru teritorijām neattiecas prasības par 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. 

Ņemot vērā minēto pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
15.punkta, 43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

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

nav, NOLEMJ:  

1. Precizēt 2019.gada 28. Marta saistošos noteikumus Nr.3/2019 “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā”: 

2.  Izteikt saistošo noteikumu 17.punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā: “17. 

Pakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko 
stāvokli un notekūdeņu attīrīšanas iekārtā pielietoto tehnoloģisko procesu, var atļaut 
Pakalpojuma lietotājam novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā ražošanas 
notekūdeņus ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju, nekā 
noteikts šo noteikumu 1.pielikumā, ja netiek pārsniegta centralizētās notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas projektētā jauda un visas ar šo notekūdeņu attīrīšanu saistītās 
izmaksas sedz attiecīgā pakalpojuma lietotājs. Šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs 
pakalpojuma līgumā nosaka:  
17.1. maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas ražošanas notekūdeņos 

17.2.papildu maksu par 17.1.apakšpunktā minēto piesārņojošo vielu attīrīšanu;”. 
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Pielikumā: Precizēti 2019.gada 28.martā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 3/2019 “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā”. 
 

Priekšsēdētājs J.Veits izsludina 5 minūtes sēdes pārtraukumu.  
 

6. Par nekustamā īpašuma “Matroži”, “Kapteiņi”, “Robežsargi” atsavināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2019.gada 25.aprīlī Dome pieņēma lēmumu 3.5. (prot.Nr.5), ka nodos atsavināšanai 
nekustamo īpašumu “Matroži” kad.Nr.64840070038 Rucavas pagastā, veicot īpašuma 
novērtējumu. 

Nekustamais īpašums “Matroži” kad.Nr.64840070038 zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda ierakstīts 04.07.2006.gadā. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0023 
1205. Tā platība ir 0,75ha. Uz zemes gabala atrodas sešas būves. Īpašums nav iznomāts. Ir 
veikts nekustamā īpašuma novērtējums. 

2019.gada 14.jūnijā Domē saņemts atzinums no sertificēta vērtētāja SIA 
“INTERBALTIJA” Reģ.Nr.40003518352, ka iespējamā tirgus vērtība ir 40 100,00 euro. 

Rēķins par vērtējumu 423,50 EUR. 

2019.gada 25.aprīlī Dome pieņēma lēmumu 3.5. (prot.Nr.5), ka nodos atsavināšanai 
nekustamo īpašumu “Kapteiņi” kad.Nr.64840070023 Rucavas pagastā, veicot īpašuma 
novērtējumu. 

Nekustamais īpašums “Kapteiņi” kad.Nr.64840070023 zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda ierakstīts 13.12.2005.gadā. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0019 
6981. Tā platība ir 0,679ha. Uz zemes gabala atrodas būve - kazarma. Īpašums nav iznomāts. 
Ir veikts nekustamā īpašuma novērtējums. 

2019.gada 14.jūnijā Domē saņemts atzinums no sertificēta vērtētāja SIA 
“INTERBALTIJA” Reģ.Nr.40003518352, ka iespējamā tirgus vērtība ir 35 000,00 euro. 

Rēķins par vērtējumu 350,90 EUR. 

2019.gada 25.aprīlī Dome pieņēma lēmumu 3.5. (prot.Nr.5), ka nodos atsavināšanai 
nekustamo īpašumu “Robežsargi” kad.Nr.64840070053 Rucavas pagastā, veicot īpašuma 
novērtējumu. 

Nekustamais īpašums “Robežsargi” kad.Nr.64840070053 zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda ierakstīts 14.06.2005.gadā. Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 
Nr.1000 0017 7694. Tā platība ir 0,489ha. Uz zemes gabala atrodas divstāvu četru dzīvokļu 
dzīvojamā māja. Īpašuma divi dzīvokļi ir izīrēti. Ir veikts nekustamā īpašuma novērtējums. 

2019.gada 14.jūnijā Domē saņemts atzinums no sertificēta vērtētāja SIA 

“INTERBALTIJA” Reģ.Nr.40003518352, ka iespējamā tirgus vērtība ar īres līgumu 
apgrūtinājumiem ir 26 000,00 euro. Rēķins par vērtējumu 423,50 EUR. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu Pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: iegūt un atsavināt kustamo un 
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu Rucavas novada dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: lemt 
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par 
nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, (turpmāk - Atsavināšanas likums) 
3.panta otro daļa nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 
pārdošana izsolē.  
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Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas 
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātu 
publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcija. 

Atsavināšanas likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka institūciju, kura organizē atvasinātas 
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas 
lēmējinstitūcija, kas dotajā gadījumā ir Rucavas novada dome, ņemot vērā, ka zemes vienība 
nav nepieciešama Rucavas novada domei pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī 
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta 
pirmo, 9.panta 4.daļu,  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 20.06.2019.(protokols Nr.6) ieteikumu, 

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

nav, NOLEMJ:  

1. Atsavināt nekustamo īpašumu “Matroži” kad.Nr.64840070038 Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā par EUR 120 000 (viens simts divdesmit tūkstoši euro);  

2. Atsavināt nekustamo īpašumu “Kapteiņi” kad.Nr.64840070023 Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā par EUR 105 000 (viens simts pieci tūkstoši euro); 

3. Atsavināt nekustamo īpašumu “Robežsargi” kad.Nr.64840070053 Rucavas pagastā par 
EUR 78 000 (septiņdesmit astoņi tūkstoši euro). 

4. Uzdot juristam izstrādāt izsoles noteikumus. 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par jaunu darbu 

attiecību nodibināšanu pagasta pārvaldē, par Brūnu birzs labiekārtošanas darbiem un 

gaidāmajiem kultūras pasākumiem Dunikas pagasta simtgades ietvaros. 
 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par saimnieciskajiem darbiem 

pašvaldībā. Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par tikšanos ar Izglītības un zinātnes 
ministri Ilgu Šuplinsku, par pārcelto pašvaldības vadītāju un deputātu tikšanos Liepājā ar 

Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas ministru Juri Pūci par administaratīvās teritoriālā 
reformas ieviešanu.  

Informē deputātus par apmeklētajiem semināriem. 
Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.00 
 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 
 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs      Jānis Veits                 

                            02.07.2019. 
 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

   02.07.2019.   
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