
 
 

     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. decembrī                                                                          Nr.22 

Sēde sasaukta pulksten 11.00 

Sēdi atklāj pulksten 11.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna 

Riežniece, Romārs Timbra, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Daiga Ķēdže (personisku iemeslu dēļ). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

analītiķe Ināra Reine, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, klientu apkalpošanas 

speciāliste Ilze Feodosova, Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs vietnieks J.Veits) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam  

1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 

1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 

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 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 pagarināšanu 

1.16. Par nekustamā īpašuma [..]„Strautmaļi” sadalīšanu 

1.17. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.18. Par saskaņojumu kabeļu izbūvei 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

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

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

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

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

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

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams)  

 

3.1. [..] iesnieguma izskatīšana 

3.2. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 

3.3. Par Rucavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu. 

3.4. Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 

2020.-2022. gadā 

3.5. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” privatizācijas procesu  un iesnieguma 

izskatīšanu (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Piesīši” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis) 
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Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2019.gada 27.decembra sēdes 

darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

6. Par nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis) 

7. Par nekustamā īpašuma “Egles” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis) 

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

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

Papildināt 2019.gada 27.decembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

6. Par nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” atsavināšanu un brīvās cenas 

apstiprināšanu (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

7. Par nekustamā īpašuma “Egles” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis) 

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

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

1.1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Māja Nr.5"-2 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (22.11.2019.Nr.2.1.13/1518), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ:  
1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Saulmirdzas” 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.12.2019.Nr.2.1.13/1673), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Žulliki” 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.12.2019.Nr.2.1.13/1779), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajam īpašumam [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam klāt 

pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem „Meža Dūrēji", “Upes Dūrēji” 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.12.2019.Nr.2.1.13/1753), kurā lūgts zemes nodokļa 

samazinājums nekustamajiem īpašumiem [..], kā politiski represētai personai. Iesniegumam 

klāt pievienota politiski represētās personas apliecība. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.495 "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 32.punktu un personīgo 

iesniegumu, kuram klāt pievienota politiski represētās personas apliecība,  

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. samazināt [..], nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodokli par 

50% 2020.gadā. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustmā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.12.2019.Nr.2.1.13/1629), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumus uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2020. 

 

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 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.12.2019.Nr.2.1.13/1784), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,12 ha platībā, kad. apz. [..], kas 

atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2020. 

 

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 izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (09.12.2019.Nr.2.1.13/1725), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumus.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumus ar [..], uz zemes gabaliem [..] 0,0276 ha platībā, un [..] 

0,01ha, kad.apz. [..] , kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2020.  
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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 izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata dārzkopības kooperatīva “Flora L” valdes priekšsēdētāja Laura Stelpa, 

iesniegumu (11.12.2019.Nr.2.1.13/1754), kurā, sakarā ar privātpersonas vēlmi nomāt zemi no 

pašvaldības, lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz daļu (0,12ha) no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64520051094, un 0,06ha no kadastra apzīmējuma 64520051101, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar dārzkopības kooperatīvu “Flora L” uz daļu  no zemes 

gabala  “Flora L” 0,12 ha platībā no kad.apz. 64520051094, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2020.  

 

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 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata dārzkopības kooperatīva “Flora L” valdes priekšsēdētāja Laura Stelpa, 

iesniegumu (16.12.2019.Nr.2.1.13/1796), kurā, sakarā ar privātpersonas vēlmi nomāt zemi no 

pašvaldības, lūgts pārtraukt zemes nomas līgumu uz daļu (0,06ha) no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64520051098, kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar dārzkopības kooperatīvu “Flora L” uz daļu  no zemes 

gabala  “Flora L” 0,06 ha platībā no kad.apz. 64520051098, kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.01.2020.  

 

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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1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.12.2019.Nr.2.1.13/1628), 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 notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 350) un ar 

to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra 

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

Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums attiecināms 

tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta normatīvo 

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. 

Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas 

šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis gadījumus, kad 

neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 

ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā 

tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms Rucavai ir ciema statuss. 

Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, 

kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. Tādejādi tā nomnieku grupa, kas 

nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar 

to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai 

grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā 

arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena 

neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 

lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, 

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves gadījumu, 

kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 

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

liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, tad tā 
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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 pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) 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 – 5 (Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..],  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 2020.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 

31.decembrim. 

 

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 noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.12.2019.Nr.2.1.13/1755), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu “[..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas 

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

to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra 

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

Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums attiecināms 

tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta normatīvo 

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. 

Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas 

šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis gadījumus, kad 

neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 

ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā 
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tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms Rucavai ir ciema statuss. 

Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, 

kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. Tādejādi tā nomnieku grupa, kas 

nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar 

to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai 

grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā 

arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena 

neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 

lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, 

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves gadījumu, 

kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 

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

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

būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības 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 pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) 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 – 5 (Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Romārs Timbra, 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 2020.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 

31.decembrim. 

 

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 noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (15.12.2019.Nr.2.1.13/425), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra 

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

Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums attiecināms 

tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta normatīvo 

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. 

Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas 

šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis gadījumus, kad 

neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 

ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā 

tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms Rucavai ir ciema statuss. 

Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, 

kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. Tādejādi tā nomnieku grupa, kas 

nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar 

to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai 

grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā 

arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena 

neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 

lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, 

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā.  

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves gadījumu, 

kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 

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

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

būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības 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 pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 
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"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un 

personīgo iesniegumu,  

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

Riežniece, Romārs Timbra, 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 2020.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 

31.decembrim. 

 

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 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.12.2019.Nr.2.1.13/1797), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas 

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

to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra 

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

Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums attiecināms 

tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta normatīvo 

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. 

Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas 

šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis gadījumus, kad 

neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 

ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā 

tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms Rucavai ir ciema statuss. 

Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, 

kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. Tādejādi tā nomnieku grupa, kas 

nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar 

to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai 
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grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā 

arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena 

neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 

lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, 

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves gadījumu, 

kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 

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

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

būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam 

un neatbilstošu Satversmei.” (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 25.oktobra spriedums lietā 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) 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 – 5 (Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Romārs Timbra, 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 2020.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 

31.decembrim. 

 

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 priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (16.12.2019.Nr.2.1.13/1785), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2018. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas 

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

to spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra 

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

Nr. 735).  
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Noteikumu Nr. 350 29.punktā paredzēti izņēmuma gadījumi, kādos gadījumos izsoles 

rīkošana nav obligāta.  

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

procentu apmēram no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā 

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

No minētā Noteikumu Nr. 350 29.3.punkta izriet, ka tajā paredzētais regulējums attiecināms 

tikai uz pilsētām, nesaglabājot Noteikumos Nr.735 noteiktos 18.3.punkta normatīvo 

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. 

Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, kas 

šobrīd vairs nav paredzēts.  

Noteikumu Nr. 350 29.3.punktā ir likuma robs, jo likumdevējs nav noregulējis gadījumus, kad 

neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 

ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kā 

tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms Rucavai ir ciema statuss. 

Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu kooperatīvi, 

kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. Tādejādi tā nomnieku grupa, kas 

nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar 

to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai 

grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā 

arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no pašvaldības, kā arī nav redzams 

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena 

neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 

lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, 

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

gadījumiem) paredzēto tiesisko seku attiecināšanu uz tādu tiesiski nozīmīgu dzīves gadījumu, 

kas nav tieši noregulēts likumā, bet kas ir līdzīgs minētajiem normas sastāviem. 

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

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

būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības 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 pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) 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 – 5 (Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
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1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..]  0,1360 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 2020.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 

31.decembrim. 

 

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 pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (18.12.2019.Nr.2.1.13/1829), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..] 6,2 ha platībā un zemes gabalu [..] 0,3ha platībā, kas atrodas 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Pamatojoties uz 01.09.2005.gada likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.pantu, ar 2009.gada 

19.februāra Rucavas pagasta padomes lēmumu 3.13.§ (prot.Nr.2) [..] izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības un noslēgti zemes nomas līgumi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 

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

30.2.punktu, personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..]  6,20 ha platībā,  un uz 

zemes gabalu [..] 0,3ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot 

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 

31.decembrim. 

 

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 nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (18.12.2019.Nr.2.1.13/1828), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamo īpašumu [..]. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes 

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

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

zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 
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Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

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

kadastra apzīmējumu [..]; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

4.  Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..]; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

7. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 16,9ha 

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. 

 

1.17. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (11.12.2019.Nr.2.1.13/1749), kurā lūgts atļaut sadalīt 

nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atdalot zemes gabalu 2,3ha 

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

„Zemes ierīcības likums” nosaka gadījumus, kad vietējās pašvaldības administratīvās 

teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams teritorijas 

sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts—zemes 

ierīcības projekts.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 2.nodaļas 

7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 

9.pantu, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 

2013.-2025.gadam”) un personīgo iesniegumu,  

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

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

kuras kopējā platība ir 5,6 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 

2. atdalīt zemes gabalu 2,3 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
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4. atdalītam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101;. 

5. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums). 

6. Paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes ierīcības 

likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

 

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 saskaņojumu kabeļu izbūvei 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata SIA “Energo Wind” Reģ.Nr.41203031447, juridiskā adrese: Olgas iela 2-3/4, 

Rīga, pilnvarotās personas Solveigas Rapas, iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju saskaņot 

vienošanos par kabeļu līnijas izbūvi Nr.D54 pie nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārta” 

kad.Nr.64520100193 un Nr.D55 pie nekustamā īpašuma “Jurķi Tīdi” kad.Nr.64520100191, 

Dunikas pagastā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 12.pantu un 

iesniegumu, 

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

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

NOLEMJ: 

Saskaņot ar SIA “ENERGO WIND” Reģ.Nr.41203031447 vienošanos par kabeļu līnijas 

izbūvi Nr.D54 pie nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārta” kad.Nr.64520100193 un Nr.D55 

pie nekustamā īpašuma “Jurķi Tīdi” kad.Nr.64520100191, Dunikas pagastā. 

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

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

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (10.12.2019.Nr.2.1.13/1737), 

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

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 5.novembrī (atjaunots), pagarināts 

2017.gada 8.decembrī uz laika posmu līdz 2018.gada 6.martam, 2018.gada 5.martā uz laika 

posmu līdz 2018.gada 6.aprīlim, 2018.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2018.gada 

31.augustam, 2018.gada 1.oktobrī uz laika posmu līdz 2018.gada 31.decembrim, 2018.gada 

decembrī uz laika posmu līdz 2019.gada 31.decembrim. 2018.gada 26.jūlija domes sēdē 

persona uzņemta dzīvokļu maiņas rindā ar 01.08.2018. Persona vēlās mazāku - vienistabas vai 



18 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 27. decembra  sēde 

divistabu dzīvokli ar krāsns apkuri, ūdeni un sanitāro mezglu Rucavas centrā. Ir 2.grupas 

invalīds.  Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.12.2019. 

pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

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

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

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei 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. 

 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (04.12.2019.Nr.2.1.13/1687), 

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

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2007.gada 2.aprīlī un pagarināts 2014.gada 

27.novembrī uz laika posmu līdz 2019.gada 23.decembrim. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.12.2019. pašvaldībai parāds par īri un 

komunāliem maksājumiem nav.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

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

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

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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 Rucavas novada Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (05.12.2019.Nr.2.1.13/1688), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 29.martā uz laika posmu līdz 

2018.gada 31.decembrim, pagarināts 2019.gada 28.februārī uz laika posmu līdz 2019.gada 

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

01.09.2018. pašvaldībai parāds par īri ir par diviem mēnešiem EUR 9,48 EUR.  
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 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, 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 31.12.2020. 

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. 

 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (28.11.2019.Nr.2.1.13/1585), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē [..], Sikšņi, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2014.gada 1.septembrī, pagarināts 2016.gada 3.oktobrī 

uz laika posmu līdz 2017.gada 31.augustam, pagarināts 2016.gada 29.septembrī uz laika 

posmu līdz 2018.gada 31.augustam, pagarināts 2018.gada 22.novembrī uz laika posmu līdz 

2019.gada 30.novembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas 

uz 01.12.2018. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem ir EUR 259,28 EUR.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

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

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

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. 

 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(18.12.2019.Nr.2.1.13/1827), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

adresē [..], Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2004.gada 21.novembrī, pēdējais pagarinājums 

2015.gada 29.janvārī uz pieciem gadiem. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas 

sniegtās informācijas uz 01.12.2018. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem 

ir 272.64 EUR.   

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

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

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

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei 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. 

 

Tā ka domes sēdes darba kārtībā iekļauts papildus jautājums Nr.8. “Par dzīvojamās telpas 

īres līguma pagarināšanu Rucavas novada Rucavas pagastā” priekšsēdētājs J.Veits izsaka 

priekšlikumu jautājumu Nr.8 izskatīt reizē ar cietiem Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības 

komitejas jautājumiem. Deputāti neiebist. 

 

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

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

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 20.12.2019.Nr.2.1.13/1883), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē “Purenes” – 6, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2019/2.9.1/3 noslēgts 2019.gada 1.aprīlī uz laika 

posmu līdz 2019.gada 31.decembrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 

informācijas uz 01.12.2019. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem ir 8.54 

EUR.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

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

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

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, izpilddirektors E.Bertrams)  

 

 

3.1. [..] iesnieguma izskatīšana 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata [..] iesniegumu (reģistrēts Rucavas novada domes kancelejā 03.12.2019., 

Nr.2.1.13/1666). Saskaņā ar 2007. gada 27. septembra likuma „Grozījumi likumā „Par pilsētas 

domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu”” 15
1
 . pantu 

„Pabalsts pašvaldības domes ( padomes) priekšsēdētājam vai viņa vietniekam”, ar lūgumu 
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pārskatīt 27.12.2018. Rucavas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22; 3.1.) un 

pārrēķināt ikmēneša pabalstu – starpība starp manu vecuma pensiju un divām minimālajām 

mēneša darba algām ar 2020. gada 1. janvāri, jo mainījies piešķirtās pensijas apmērs.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu un likuma „Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 15
1
. panta 2. punktu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
Piešķirt ikmēneša pabalstu [..], starpību starp vecuma pensiju un divām minimālajām 

mēnešalgām  407.84 euro ar 2020.gada 1.janvāri.   

 

3.2. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā 

(Ziņo finanšu analītiķe I. Reine) 

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās  21.11.2019. 

(protokols Nr.18 ) ieteikumu, 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

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

funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām   (2.pielikums). 

2. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11/B „Grozījumi Rucavas 

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

2019.gada budžetu””. 

3. Uzdot finanšu analītiķei Inārai Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu 

laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami 

Rucavas novada pašvaldībā. 

3.3. Par Rucavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu. 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams un finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata Rucavas novada pašvaldības 2020. gada budžeta projektu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 2. punktu un 

46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, 

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

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

NOLEMJ: 
 1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības  2020. gada pamatbudžetu (1. pielikums): 

 1.1 ieņēmumos 2 894 554 euro; 

 1.2.izdevumos 3 313 194 euro; 

 1.3.aizdevumu atmaksa  637 403 euro; 

 1.4.saņemtie aizdevumi 861 569 euro; 

  1.5.plānotais naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 194 474 euro, 
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2. Apstiprinātt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetu izdevumus atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām  3 313 194 euro (2. pielikums).  

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistību apmēru uz 2020. gada 1.janvāri 628914 

euro (3. pielikums). 

4. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības galvojumu apmēru uz 2020. gada 1.janvāri 9080 

euro (4. pielikums). 

5. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un trijos  

turpmākajos gados (5. pielikums). 

6. Pieņemt Rucavas novada domes saistošos noteikumus Nr.10/B “Par Rucavas novada 

pašvaldības 2020. gada budžetu”. 

7. Uzdot finanšu analītiķei Ināra Reinei saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju dienu 

laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 

pieejami. 

 

3.4. Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā  

termiņa programmu 2020.-2022. gadā 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams un finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) un 22.12.2015.Ministru 

kabineta noteikumu Nr.763 „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos 

Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas 

kārtība”” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību  ceļu un ielu fondu izlieto atbilstoši pašvaldību 

apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), 

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

Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programmu 2020.-2022. gadam. 

2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rucavas novada pašvaldības izpilddirektoram 

Edgaram Bertramam. 

 

Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 

2020-2022. gadam uz 1 lp. 

 

Priekššsētājs J.Veits izsludina 5 min pārtraukumu. 

Sēžu telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

3.5. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ierosina paaugstināt atalgojumu 

izpilddirektoram līdz 1450 euro mēnesī sakarā ar darba apjoma palielināšanos. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Līga Jaunzeme, Andis Rolis, 

Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 1 (Irēna Riežniece); ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt  izpilddirektoram atalgojumu ( profesijas kods 1112 38,  amatu saimēm  un 

līmeņiem atbilstošā mēnešalgu grupa -14 )  1450 euro mēnesī ar 2020. gada 1.janvāri. 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu ar veiktajiem grozījumiem. 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” privatizācijas procesu un iesnieguma 

izskatīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

  2019.gada 28.novembrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par izlīguma un 

administratīvā līguma noslēgšanu” (prot.Nr.18, p.6), lai panāktu izlīguma noslēgšanu 

tiesvedībā (lieta Nr.A420237519), kas ierosināta pēc nekustamā īpašuma “Robežsargi” 

dzīvojamo telpu [..] īrnieku [..] pilnvarotās personas [..] lūguma. 

2019.gada 29.novembrī Rucavas novada dome un [..] pilnvarotās personas [..] 

noslēdza administratīvo līgumu Nr.2019.3.27.2/372 tiesvedības izbeigšanu un paredzēja, ka 

tiks izskatīts 2011.gada 12.decembra iesniegums, turpmāk tekstā Iesniegums un pabeigts 

2005.gadā iesāktais privatizācijas process. 

Rucavas novada dome konstatē, ka 2004.gada 28.oktobrī Rucavas pagasta padome  ar 

[..], turpmāk tekstā Īrnieki noslēdza dzīvojamās telpas īres līgumus par nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” dzīvojamo [..] īri. 

2005.gada 5.decembrī īrnieki Rucavas pagasta padomei iesniedza privatizācijas 

ierosinājumus par nekustamā īpašuma “Robežsargi” dzīvokli [..], bet Rucavas pagasta padome 

ar 2006.gada 10.oktobra lēmumu Īrnieku privatizācijas ierosinājumus noraidīja, kā rezultātā 

šis lēmums tika pārsūdzēts tiesā. 

Ar Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 21.aprīļa spriedumu (lieta Nr.A42543106) 

Rucavas pagasta padomei tika uzdots par pienākumu nekustamā īpašuma “Robežsargi” 

sastāvā esošo divstāvu ēku nodot privatizācijai. 

Izpildot Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 21.aprīļa spriedumu Rucavas pagasta 

padome 2008.gada 2.jūlijā pieņēma lēmumu uzsākt nekustamā īpašuma “Robežsargi” sastāvā 

esošās divstāvu ēkas privatizāciju. 

2009.gada 18.martā Rucavas pagasta padome pieņēma lēmumu, ar kuru noteikta 

privatizācijas vērtība nekustamajam īpašumam “Robežsargi” pēc kadastra novērtējuma uz 

2005.gada 1.decembri zemei Ls 207, ēkai Ls 2068. 

2011.gada 4.novembrī Rucavas novada dome atkārtoti nolēmusi nekustamajam 

īpašumam “Robežsargi” dzīvokļu [..] privatizācijas vērtības aprēķināšana piemērot dzīvokļu 

kadastra vērtību, kas noteikta uz 2005.gada 1.decembri. 

2011.gada 16.novembrī Īrniekiem ir izsniegti nekustamā īpašuma “Robežsargi” 

privatizācijas paziņojumi Nr.3-10/1088 un Nr.3-10/1089, to, ka Īrnieki šos paziņojumus ir 

saņēmuši apliecina Īrnieku pilnvarotās personas paraksts uz minētajiem paziņojumiem. 

2011.gada 12.decembrī Rucavas novada domē ir saņemts Iesniegums no Īrnieku 

pilnvarotās personas, kurā tas apliecinājis gatavību privatizēt dzīvokļu [..], papildus norādot, 

ka dzīvokļu privatizācijas vērtības ir noteiktas neloģiski un lūdzis labot nosūtītos privatizācijas 

paziņojumus. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 68.panta 

pirmo daļu novada dome izskata visus strīdus, kas saistīti ar dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu, 

mākslinieku darbnīcu, viendzīvokļa un daudzdzīvokļu māju privatizācijas tehnisko izpildi, tas 
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ir, ar:1) privatizācijas objekta vērtības noteikšanu; 2) nomā nododamā vai privatizējamā zemes 

gabala platības noteikšanu; 3) privatizācijas objekta pirkuma maksas noteikšanu. 

Rucavas novada dome ir konstatējusi, ka tās “Nosūtāmo (izejošo) dokumentu 

reģistrācijas žurnāls” (27.10.2011. – 30.12.2011.) 12.lapaspusē 2012.gada 15.decembrī (Nr.3-

10/1547) veiktais ieraksts liecina par nosūtāmo (izejošo) dokumentu Īrnieku pilnvarotajai 

personai uz pilnvarotā personas Iesniegumu (reģistrācijas Nr.3-14/1107). Diemžēl Rucavas 

novada domes rīcībā vairs nav saglabājusies sniegtā atbilde uz pilnvarotās personas 

Iesniegumu. 

Līdz ar to ir secināms, ka strīds par privatizācijas objekta vērtības parēķināšanu nav 

atrisināts, kā arī nav konstatējams, ka uzsāktais privatizācijas process būtu noslēdzies 

atbilstoši ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 40.pantam. 

Kopš 2011.gada 12.decembra līdz Rucavas novada domes 2019.gada 10.jūlija 

lēmumam “Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” pārdošanu izsolē” nav konstatējams, ka šajā 

privatizācijas procesa strīdā abas iesaistītās puses būtu pienācīgi tiesiskā kārtībā izmantojušas 

visas iespējas, lai šo strīdu tiesiski atrisinātu. 

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, noslēgto administratīvo līgumu, Iesniegumu un 

likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 68.panta pirmo daļu, 

Iesniegums ir piekritīgs izskatīšanai Rucavas novada domē.   

No Rucavas novada domes 2011.gada 16.novembra privatizācijas paziņojuma Nr.3-

10/1088 redzams, ka Īrniekiem [..] piedāvāts privatizēt privatizācijas objektu “dzīvokli”, kas 

atrodas “Robežsargos” – [..], Rucavas pagastā Rucavas novadā, 70, 7 kv.m. platībā, 

privatizācijas objekta vērtība noteikts 2717,40 Ls, papildus tika noteikts, ka jāprivatizē 

domājamās 707/2642 daļas no ēkas un zemesgabala. 

No Rucavas novada domes 2011.gada 16.novembra privatizācijas paziņojuma Nr.3-

10/1089 redzams, ka Īrniekiem [..] piedāvāts privatizēt privatizācijas objektu “dzīvokli”, kas 

atrodas “Robežsargos” – [..], Rucavas pagastā Rucavas novadā, 61,4 kv.m. platībā, 

privatizācijas objekta vērtība noteikts 2360,12 Ls, papildus tika noteikts, ka jāprivatizē 

domājamās 614/2642 daļas no ēkas un zemesgabala. 

No Iesnieguma izriet, ka Īrnieki nepiekrīt privatizācijas paziņojumos norādītajai 

privatizējamiem objektiem aprēķinātajai vērtībai, norādot, ka tā noteikta nepamatoti augsta, 

neņemot vērā zemes kadastrālo vērtību uz 2005.gadu. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 27.pantu 

privatizācijas objekta vērtību nosaka privatizācijas komisija saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem. Privatizācijas objekta, kurš atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas 

zemes, vērtību veido celtniecības izmaksas (kapitālremonta, pārcenojuma, amortizācijas un 

infrastruktūras izmaksas), piemaksa vai atlaide par dzīvojamās mājas atrašanās vietu, 

piemaksa vai atlaide par dzīvokļa, neapdzīvojamas telpas un mākslinieka darbnīcas 

izvietojumu attiecīgajā dzīvojamā mājā un citiem nemantiskiem faktoriem; tā zemes gabala 

kadastrālā vērtība, uz kura uzcelta dzīvojamā māja. 

Dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 

1995.gada 7.novembra noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas 

objektu vērtības noteikšanu”. Minētajiem noteikumiem ir pielikums “Privatizējamā objekta 

novērtēšanas metodika” saskaņā ar kuru aprēķināta privatizējamā objekta vērtība. 

No 2011.gada 16.novembra privatizācijas paziņojuma Nr.3-10/1089 un Nr.3-10/1089 

nav iespējams konstatēt, kā ir tikusi veikta privatizējamo dzīvojamo telpu vērtības 

aprēķināšana, jo nekādi dokumentāri aprēķini līdz šim brīdim nav saglabājušies. Līdz ar to, lai 

būtu iespējams pārbaudīt Iesniegumā norādītos argumentus ir nepieciešams pārrēķināt 

privatizācijas paziņojumos norādīto privatizējamo objektu vērtību.  Saskaņā ar “Privatizējamā 

objekta novērtēšanas metodika” 1.punktu: 

1.Privatizējamā objekta (dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas, neapdzīvojamās telpas) vērtība 

nosakāma pēc šādas formulas: 
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Vpo = Vm x D x S + N + Z (euro) , kur 

(dzīv. telpas Nr.3) Vpo = 1984,80 x 707/2642(0,2676) x 0,67 + 2,5 + 78,32 = 437,18 EUR 

(privatizējamā objekta vērtība) 

 

294,53 (zemes kadastrālā vērtība) : 2642 x 707(domājamās daļas) =78,82  

 

(dzīv. telpas Nr.4) Vpo = 1984,80 x 614/2642 (0,2323) x 0,67 +2,5 + 68,44 = 379,84 EUR 

(privatizējamā objekta vērtība) 

 

294,53 (zemes kadastrālā vērtība) : 2642 x 614 (domājamās daļas) =68,44  

 

 2.Privatizējamās dzīvojamās mājas vērtība nosakāma pēc šādas formulas: 

Vm = V x L (euro) , kur 

Vm = 7,512538 x 264,2 (mājas lietderīgā kopīgā platība) = 1984,8125396 

 

3. Privatizējamās dzīvojamās mājas lietderīgās (kopīgās) platības 1 m2 vērtība nosakāma pēc 

šādas formulas: 

V = (Vb + Vr) x P (euro), kur: 

V= (3,337538 + 4,175) x 1 = 7,512538 

 

Vb – bāzes vērtība (1 m2 lietderīgās (kopīgās) platības celtniecības izmaksas 1992.g. ceturtā 

ceturkšņa cenās), ieskaitot izremontēto konstrukciju un inženieraprīkojuma amortizāciju: 

Vb = Vk x k1, 2, 3, ....6 x ak + (Vi – i1, 2, 3, ....10) x ai (euro) 

Vb = 1,0 x 1,0 x 0,67 + (Vi - i1, i2, i3, i4,i5,i6,i7,i8,i9 = 4,3114) x 0,67 = 3,337538 

 

Vr – dzīvojamās mājas lietderīgās (kopīgās) platības 1 m2 kapitālremonta izmaksas, ieskaitot 

izremontēto konstrukciju un inženieraprīkojuma amortizāciju (5.tabula): 

Vr = Vrk x ak + Vri x ai (euro), kur: 

Vr = 2,5x 0,67 +2,5 x 1 = 4,175 

 

No Iesnieguma, gan un citiem lietā esošajiem Īrnieku iesniegumiem ir secināms, ka 

lietā ir strīds par privatizācijas objekta vērtības noteikšanas brīdi, proti Īrnieki norāda, ka 

privatizācijas objekta vērtības aprēķināšanai ir jāpiemēro 2005.gada 1.decembra zemes 

kadastrālā vērtība. To, ka privatizējamā objekta vērtības aprēķināšanā ir jāpiemēro dzīvojamai 

mājai piesaistītā zemes gabala kadastrālā vērtība nosaka 1995.gada 7.novembra noteikumu 

Nr.337 “Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu” pielikums 

“Privatizējamā objekta novērtēšanas metodika” (formulā apzīmēta ar “Z”). 

Lietā ir konstatēts, ka Rucavas novada dome 2011.gada 5.septembrī ir griezusies Vides 

aizsardzības un reģionālajā attīstības ministrijā un lūgusi skaidrojumu attiecībā uz 

privatizācijas objekta vērtības noteikšanas/aprēķināšanas brīdi. Šo vēstuli ministrijas pārsūtīja 

Ekonomikas ministrijai, kas 2011.gada 11.oktobra atbildes vēstulē Nr.413-1-9940 norādījusi, 

ka: “(..) Privatizācijas objekta vērtība nosakāma pēc tā brīža vērtības, kad personai bija 

radušās privatizācijas tiesības – pašvaldības lēmuma pieņemšanas brīdī. Ekonomikas 

ministrija arī norādījusi 1995.gada 7.novembra noteikumu Nr.337 “Noteikumi par dzīvojamo 

māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu” pielikums “Privatizējamā objekta 

novērtēšanas metodika” nav noteikts vērtības aprēķināšanas brīdis, līdz ar to tās noteikšanu 

atstājot privatizācijas komisijas kompetencē. 

Administratīvais process privatizācijā iesākas ar privatizācijas ierosinājuma 

iesniegšanu un parasti beidzas ar privatizāciju veicošās iestādes administratīvo aktu, ar kuru 

noteikta privatizēt tiesīgā persona un uz kura pamata tiek noslēgts privāttiesisks līgums (sk. 

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta (turpmāk arī – Senāts) 2007.gada 
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12.marta lēmuma lietā Nr.SKA-260/2007 9.punktu; 2007.gada 23.maija lēmuma lietā 

Nr.SKA251/2007 9.punktu; 2008.gada 7.marta lēmuma lietā Nr.SKA-152/2008 14.punktu). 

Ar spēkā stājušos Administratīvās tiesas 2008.gada 21.aprīļa spriedumu (lieta 

Nr.A42543106)  spriedumu ir konstatēts, ka Rucavas pagasta padome, neveicot dzīvojamo 

telpu Nr.3 un Nr.4 privatizāciju, ir rīkojusies prettiesiski. Tiesa konstatēja, ka šī rīcība 

Īrniekiem radīja tiesību aizskārumu. No sprieduma redzams, ka Rucavas pagasta padome 

prettiesisko bezdarbību pieļāva izdodot prettiesiskus administratīvos aktus. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa paredz, ka valsts pārvalde savā 

darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas iever atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, 

datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru 

mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonu tiesības un tiesiskās intereses. 

Pamatojoties uz Administratīvās tiesas 2008.gada 21.aprīļa spriedumu, ņemot vērā, ka Īrnieku 

2005.gada 5.decembrī iesniegtais privatizācijas ierosinājums par dzīvojamo telpu privatizāciju 

ir iesniegt likumā noteiktajā termiņā, būtu saprātīgi sagaidīt no pašvaldības, ka privatizācijas 

objekta vērtības aprēķināšanai ir jāpiemēro 2005.gada 1.decembra zemes kadastrālo vērtību, 

proti, laika posmu, kas sakrīt ar privatizācijas ierosinājuma iesniegšanas brīdi. Dotajā 

gadījumā ir jāņem vērā tas, ka ne jau Īrnieku vainas dēļ netika uzsākta dzīvojamo telpu 

privatizācija, bet Rucavas pagasta padomes prettiesiskās darbības dēļ, līdz ar Īrniekiem nav 

jāizjūt negatīvas sekas valsts iestādes prettiesiskas darbības dēļ, kas izpaužas kā zemes 

kadastrālās vērtības paaugstināšanās kopš 2005.gada, kā rezultātā Īrnieki būtu spiesti 

privatizēt dzīvojamās telpas dārgāk nekā tās būtu bijis uz 2005.gada decembri, līdz ar to 

Īrniekiem būtu radušies zaudējumi. 

Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 5.pantā nostiprināto privātpersonu tiesību 

ievērošanas principu, Rucavas novada dome uzskata, ka pastāv objektīvs pamats apmierināt 

Īrnieku Iesniegumu ar lūgumu par privatizējamo objektu aprēķinātās vērtības pārskatīšanu, jo 

2011.gada 16.novembra privatizācijas paziņojumos norādītās vērtības summas ievērojami 

atšķiras no tām objekta vērtībām, kas noradītas šī lēmuma aprēķinā, kā arī dokumentu 

(aprēķinu) trūkumu dēļ nav iespējams veikt iepriekš minēto abu aprēķinu salīdzināšanu. Tāpat 

ir konstatējams, ka Īrnieku iebildumi par 2005.gada 1.decembra zemes kadastrālās vērtības 

piemērošanu ir pamatoti. 

Līdz ar to nekustamā īpašuma “Robežsargi” dzīvojamās telpas (dzīvokļa) [..], un tam 

piekrītošo koplietošanas telpu un zemesgabala 707/2642 domājamo daļu (privatizācijas 

objekta) visa vērtība (pirkuma maksa) nosakāma 437,18 EUR apmērā, bet dzīvojamās telpas 

(dzīvokļa) [..], un tam piekrītošo koplietošanas telpu un zemesgabala 614/2642 domājamo 

daļu (privatizācijas objekta) visa vērtība (pirkuma maksa) nosakāma 379,84 EUR apmērā. 

Kā izriet no likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

privatizācijas komisija ir atbildīga par privatizācijas procesa tehnisko nodrošināšanu/izpildi, 

tai skaitā pirkuma līguma slēgšanu. Kārtību, kādā sagatavojami dzīvojamās mājas 

privatizācijai nepieciešamie dokumenti un slēdzami pirkuma līgumi, nosaka uz likuma “Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pamata pieņemtie Ministru kabineta 

1999.gada 19.janvāra noteikumi Nr.20 “Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanas noteikumi”. No iepriekš minētā ir secināms, ka, lai varētu pabeigt 

iesākto privatizācijas procesu ir nepieciešams izveidot privatizācijas komisiju. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Līga Jaunzeme, Andis Rolis, 

Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET - nav; ATTURAS – 1 (Irēna 

Riežniece nav, NOLEMJ: 
1. Apmierināt Iesniegumu. 

2. Uz nekustamā īpašuma “Robežsargi” privatizācijas procesa pabeigšanas laiku Izveidot 

Rucavas novada domes privatizācijas komisiju “Nekustamā īpašuma “Robežsargi” 

uzsāktā privatizācijas procesa pabeigšanai” šādā sastāvā: 

2.1. Komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektors Edgars Bertrams. 
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2.2. Komisijas loceklis: klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova. 

2.3. Komisijas loceklis: Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane – Vaitele. 

2.4. Komisijas loceklis: nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova. 

2.5. Komisijas loceklis/sekretārs: jurists Gints Šķubers. 

3. Apstiprināt Rucavas novada domes privatizācijas komisijas “Nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” uzsāktā privatizācijas procesa pabeigšanai” nolikumu. 

4. Uzdot Rucavas novada domes privatizācijas komisijai “Nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” uzsāktā privatizācijas procesa pabeigšanai” pabeigt iesākto 

privatizācijas procesu saskaņā ar šajā lēmumā konstatēto. 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Piesīši” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2019.gada 24.oktobrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamo 

īpašumu “Piesīši” nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.15, p.3.4.) nodot atsavināšanai nekustamo 

īpašumu “Piesīši, kad. Nr. 64840110040 Rucavas pagastā. 

Nekustamais īpašums “Piesīši”, kad. Nr.64840110040 Rucavas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000568833 uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 2017.gada 07.julijā. 

Tā platība ir 0,4554 ha. Zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecībā izmantojams zemes 

gabals. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. 

punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu- brīvā cena šā 

panta izpratnē ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteikto cenu, kas nav zemāka par 

nosacīto cenu. Nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. 

2019.gada 13.augustā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, 

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

„Piesīši” zeme  ar mežaudzi, kadastra Nr.64840110040 tirgus vērtība uz 2019.gada 13.augustu 

ir EUR 380,00. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā sastāda EUR 168,00. 

Ņemot vērā minēto nekustamā īpašuma “Piesīši” cena nosakāma EUR 548,00 apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana 

izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 8.panta sesto un 

septīto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 

9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles 

termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. nododot atsavināšanai par brīvu cenu Rucavas novada domei piederošo nekustamo 

īpašumu “Piesīši”, kadastra Nr.64840110040, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 0,4554 ha; 

2. nodot nekustamo īpašumu “Piesīši” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

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

4. noteikt, ka nekustamā īpašuma “Piesīši” brīvā cena – (nosacītā) sākuma cena ir 548,00 

EUR (pieci simti četrdesmit astoņi eiro); 

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

6. izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Piesīši” atsavināšanas  

komisijai, šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs -  domes izpilddirektors Edgars Bertrams. 

Komisijas locekļi: jurists Gints Šķubers, kas ir arī komisijas sekretārs, iepirkuma 

speciāliste Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova. 

7. informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.rucava.lv.  

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

 

Pielikumā: 

Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Piesīši” izsoles noteikumi uz 12 lp. 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” atsavināšanu un  

brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2019.gada 24.oktobrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamo 

īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.15, p.1.12.) nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ozolbirzs karjers”, kad. Nr.64840040175 Rucavas pagastā. 

Nekustamais īpašums “Ozolbirzs karjers”, kad. Nr.64840040175 Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000459169 uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 

2009.gada 22.maijā. Tā platība ir 4,84 ha. Zemes izmantošanas veids ir lauksaimniecībā 

izmantojams zemes gabals. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. 

punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu- brīvā cena šā 

panta izpratnē ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteikto cenu, kas nav zemāka par 

nosacīto cenu. Nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. 

2019.gada 11.novembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr. 

40003518352, noteicis, ka Rucavas novada, Rucavas pagasta nekustamā īpašuma „ Ozolbirzs 

karjers” zemes, tajā skaitā meža zemes, kadastra Nr. 64840040175 tirgus vērtība uz 2019.gada 

11.novembri ir EUR 16 200,-. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā sastāda EUR 

217,80 ar PVN, noapaļojot pilnos skaitļos 218,00 EUR. 

Ņemot vērā minēto nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” cena nosakāma EUR  16 

418,00 apmērā. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana 

izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 8.panta sesto un 

septīto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 

9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles 

termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. nododot atsavināšanai par brīvu cenu Rucavas novada domei piederošo nekustamo 

īpašumu “Ozolbirzs karjers”, kadastra Nr. 64840040175, kas sastāv no zemes gabala ar 

kopējo platību 4,84 ha; 

2. nodot nekustamo īpašumu “Ozolbirzs karjers” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

3. izdevumus par nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” novērtēšanu iekļaut pārdošanas 

cenā; 

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

cena ir 16 418,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņpadsmit eiro); 

5. apstiprināt “Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” izsoles 

noteikumus; 

6. izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” 

atsavināšanas komisijai, šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors Edgars Bertrams. 

Komisijas locekļi: jurists Gints Šķubers, kas ir arī komisijas sekretārs, iepirkuma 

speciāliste Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova. 

7. informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.rucava.lv.  

 

Pielikumā:  Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Ozolbirzs karjers” izsoles noteikumi 

uz 12 lp. 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Egles” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2019.gada 24.oktobrī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamo 

īpašumu “Egles” nodošanu atsavināšanai (prot.Nr.15, p.1.12.) nodot atsavināšanai nekustamo 

īpašumu “Egles”, kad. Nr. 64840130045 Rucavas pagastā. 

Nekustamais īpašums “Egles”, kad. Nr.64840130045 Rucavas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000590896 uz Rucavas novada domes vārda ierakstīts 2019.gada 11.julijā. 

Tā platība ir 0,57 ha. Zemes izmantošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojams zemes 

gabals. 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. 

punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu- brīvā cena šā 

panta izpratnē ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteikto cenu, kas nav zemāka par 

nosacīto cenu. Nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem. 

2019.gada 11.novembrī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr. 

40003518352, noteicis, ka Rucavas novada, Rucavas pagasta nekustamā īpašuma „Egles” 

zemes, kadastra Nr. 64840130045 R tirgus vērtība uz 2019.gada 11.novembri ir EUR 3100,-. 

Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā sastāda EUR 193,60 ar PVN, noapaļojot 

pilnos skaitļos 194,00 EUR. 

Ņemot vērā minēto nekustamā īpašuma “Egles” cena nosakāma EUR  3294,00 

apmērā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana 

izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 8.panta sesto un 

septīto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 

9.panta otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles 

termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Līga Jaunzeme, Irēna 

Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. nododot atsavināšanai par brīvu cenu Rucavas novada domei piederošo nekustamo 

īpašumu “Egles”, kadastra Nr. 64840130045 , kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 0,57 ha; 

2. nodot nekustamo īpašumu “Egles” mutiskai izsolei ar augšupejošu soli; 

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

4. noteikt, ka nekustamā īpašuma “Egles” brīvā cena – (nosacītā) sākuma cena ir 3294,00 

EUR (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit četri eiro); 

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

6. izsoli uzdot rīkot Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Egles” atsavināšanas  

komisijai, šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors Edgars Bertrams. 

Komisijas locekļi: jurists Gints Šķubers, kas ir arī komisijas sekretārs, iepirkuma 

speciāliste Santa Zuļģe, nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova. 

7. informāciju par izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Rucavas novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Duvzares Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.rucava.lv.  

 

Pielikumā: Rucavas novada domes nekustamā īpašuma “Egles” izsoles noteikumi uz 13 lp. 
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Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams sniedz informāciju par to, ka uzstādīti galvenie 

ūdensskaitītāji daudzdzīvokļu mājām Dunikas pagastā, par labiekārtošanas un 

saimnieciskajiem darbiem novada teritorijā. 

Informē deputātus, ka apstiprināts projekts “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras 

mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās””. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju par publiskās apspriešanas 

(aptaujas) par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzīto administratīvi 

teritoriālo reformu noslēgšanos un tās rezultātiem. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 12.10 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            02.01.2020. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

   02.01.2020.   


