
 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

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

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2019. gada 28. februārī                                                       Nr.2 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

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

Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Daiga Ķēdže, Romārs Timbra (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

Šķubers, finanšu analītiķe Ināra Reine, klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova, 

Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, projektu koordinatore Santa Korna, nekustamā 

īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, teritorijas plānotāja Sanita Urtāne. 

 

Piedalās: Gints Astičs. 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv


2 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

 

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

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

“Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai 

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 
1.3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumiem [..] 
1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 
1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.8. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.9. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.10. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.11. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam “Boži” 

1.12. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

1.13. Par rezerves zemes gabalu piekritību pašvaldībai 
1.14. Par nekustamā īpašuma „Milleri” sadalīšanu 

1.15. Par nekustamā īpašuma „Grantskalni” sadalīšanu 

1.16. Par nekustamā īpašuma „Vizuļi” sadalīšanu 

1.17. Par nekustamā īpašuma „Grundulīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.18. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Rudovici” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.19. Par nekustamā īpašuma „Ķāķišķes kalte” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.20. Par nekustamā īpašuma „Vecgrunduļi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.21. Par nekustamā īpašuma „Aigariņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.22. Par nekustamā īpašuma „Dziesmiņas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.23. Par nekustamā īpašuma „Jaunie Balčēni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.24. Par nekustamā īpašuma „Jaunie Pumpuri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.25. Par nekustamā īpašuma „Jaunās Straumes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.26. Par nekustamā īpašuma „Drosmiņas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.27. Par nekustamā īpašuma „Šapa mucas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.28. Par nekustamā īpašuma „Peši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.29. Par nekustamā īpašuma „Jaunsudmaļi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.30. Par nekustamā īpašuma “Egles” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

1.31. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 ,,Par Rucavas novada pašvaldības neapbūvētu 
zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu  

1.32. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 
1.33. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 
1.34. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 
1.35. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 

1.36. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 
 

 

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

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

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

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

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

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

2.9. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā un dzīvokļa maiņu 

 

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 
 

3.1. Par pasākumu plānu 2019.gadam (informatīvs) 
 

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

4.1. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

4.2. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 
4.3. Rucavas novada pašvaldības 2019. gada februāra saistošie noteikumi Nr.5/2019 

“Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis” 

4.4. Par pusdienu, brokastu un  launaga  maksas paaugstināšanu Rucavas novada izglītības 
iestādēs 

4.5. Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu nekustamam īpašumam 
“Egles” Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

4.6. Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 
nekustamam īpašumam “Jaunie Pumpuri” Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

4.7. Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu  nekustamam īpašumam 
“Lazdas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

4.8. Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 
nekustamam īpašumam “Vizuļi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

4.9. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

4.10. Par Rucavas pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapsaimniekoto dzīvokļu īpašumu 
nodošanu atsavināšanai 

4.11. Par Rucavas novada 2019. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” 

nolikuma apstiprināšanu 

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

 

5. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 
 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2019. gada 28. februāra sēdes 
darba kārtību  iekļaujot papildus jautājumus: 

6. Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits) 
7. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

8. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 
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 9. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 
(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Papildināt darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

6. Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits ) 
7. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

8. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

(Ziņo Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētāja D. Ķēdže) 
9. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 
(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 
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1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 

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

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 2. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A. Rolis) 
 

Izskata nekustamo īpašumu “Liepēni” (kad. nr. 64840150118), “Kates” (kad. nr. 

64840150119), “Pinos” (kad. nr. 64840150056), “Jaunkriši” (kad. nr. 64840150120), “Jūrēni” 

(kad. nr. 64840150121) un “Skaras” (kad. nr. 64840150122) Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, detālplānojuma izstrādātāja G.Astiča iesniegumu (Reģistrēts 06.02.2019. Nr. 
2.1.13/303) un   detālplānojuma projektu 2. redakciju. 

2018. gada 27. decembrī Rucavas novada dome lēma detālplānojuma projektu 
nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, “Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras” 1. 

redakciju nodot jaunas redakcijas izstrādāšanai. 
Detālplānojumam ir izstrādātā 2. redakcija, kuru G.Astičs lūdz nodot publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 21.02.2019.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem“ 107., 108., 109. punktiem, ņemot vērā Rucavas novada teritorijas 
plānotājas – detālplānojuma izstrādes vadītājas Sanitas Urtānes atzinumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. nodot detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Liepēni”, “Kates”, “Pinos”, 

“Jaunkriši”, “Jūrēni” un “Skaras”  2. redakciju publiskai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai; 

2. noteikt apspriešanas termiņu ne mazāku kā 3 nedēļas no lēmuma publicēšana vietējā 
laikrakstā un www.rucava.lv un www.geolatvija.lv;  

3. nodrošināt detālplānojuma projekta materiālu pieejamību Rucavas novada domē, 
www.rucava.lv un www.geolatvija.lv; 

4. uz marta mēneša lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas sēdi sagatavot līguma projektu par publiskā servitūta nodibināšanu. 
 

1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam [..] 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..], iesniegumu (18.01.2019.Nr.2.1.13/237), 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 patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019.(protokols Nr.2) 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, 

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

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

50% 2019.gadā. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

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

 (Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..], iesniegumu (23.01.2019.Nr.2.1.13/250), 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 patstāvīgās 

komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) 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.un 
33.punktu un personīgo iesniegumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. samazināt [..], nekustamā īpašuma [..] zemes nodokli par 50% 2019.gadā. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 
3. 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 īpašumam [..] 

 (Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..], iesniegumu (05.02.2019.Nr.2.1.13/299), kurā lūgts zemes nodokļa 
samazinājums nekustamajam īpašumam [..], kā politiski represētai personai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

50% 2019.gadā. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālistei Dzintrai Bļinovai un 

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 
3. 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 priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..], iesniegumu (04.02.2019.Nr.2.1.13/296), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.03.2019. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

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

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..], iesniegumu (04.02.2019.Nr.2.1.13/294), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.03.2019. 
2. 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 nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (04.02.2019.Nr.2.1.13/293), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu [..]. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību [..], 
Dunikas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 
iesniegumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Dunikas pagastā; 
2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 10,40 ha (vairāk vai mazāk 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
6. 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 nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..], iesniegumu (15.02.2019.Nr.2.1.13/328), kurā lūgts atļaut sadalīt 
nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no trīs zemes vienībām. Lūgts atļaut 
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt 

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

komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 
iesniegumu, 

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

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 
2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 8,2 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 
3. atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
6. 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 nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..] iesniegumu (20.02.2019.Nr.2.1.13/344), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu [..]. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes 

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

komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
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īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu un personīgo 
iesniegumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atļaut [..], sadalīt nekustamo īpašumu [..], Rucavas pagastā; 
2. atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 9,1 ha (vairāk vai mazāk pēc 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

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

1.10. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata [..], iesniegumu (15.02.2019.Nr.2.1.13/328), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā 
īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], atdalot zemes gabalu 6,5ha 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 patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) 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 – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

kuras kopējā platība ir 8,0ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu; 
2. atdalīt zemes gabalu 6,5 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 
3. atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 
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 vienības daļai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
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7. zemesgabala sadalei izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar „Zemes ierīcības 
likuma” prasībām. 

8. Zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

9. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 
10. 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 lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam “Boži” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata VAS “Privatizācijas aģentūra” vēstuli (25.01.2019.Nr.2.1.8/3/74), kurā 
sabiedrība, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 

“Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2.un 

4.punktu, lūdz noteikt privatizācijas lietošanas mērķi zemesgabalam “Boži” 

kad.Nr.64840150103, kas atrodas Nidā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Īpašumtiesības 
nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā Rucavas pagasta zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.100000165541. 2007.gada 12.septembrī zemesgabals pārņemts valsts akciju 
sabiedrības “Privatizācijas aģentūra”  valdījumā.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemesgabalam reģistrēts 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) 

1,27ha platībā. 
    Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 30.maijā 
(prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas novada 
teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam” zemes vienība daļēji ir iekļauta mežu teritorijā un 
daļa individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 29.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64840150103 “Boži” noteikt divus zemes 

lietošanas mērķus:  
1.1. 0,5ha platībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 
1.2. 0,77ha platībai noteikt– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme - NĪLM kods 

0601. 

2. 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 lietošanas mērķa maiņu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

Izskata Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vēstuli 
(04.02.2019.Nr.2.1.8/3/101), kurā informē, ka, lai nodrošinātu informācijas uzskaiti par 
Latvijas Republikas teritorijā esošajiem publiskajiem ūdeņiem, veikta datu aktualizācija zemes 
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vienībai ar kad.Nr.64840092093, kas atbilst publiskai upei, kas vienlaikus ir arī valsts robežas 
josla pēc būtības. 

Zemes vienībai ir reģistrēts lietošanas mērķis 0906 – Valsts aizsardzības nozīmes 
objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas 
iestāžu apbūve.  

Lūgts mainīt zemes vienībai “Sventāja” kad.apz.64840092093 zemes lietošanas mērķi 
uz kodu 0301- Publiskie ūdeņi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai “Sventāja” kad.apzīm. 64840092093 no 

mērķa - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un 
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve kods 0906, uz mērķi – 

Publiskie ūdeņi kods 0301. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.13. Par rezerves zemes gabalu piekritību pašvaldībai 
(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2018.gada 27.septembrī Saeima pieņēma likumu “Grozījumi Zemes pārvaldības 
likumā”. Atbilstoši Grozījumiem, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, Zemes pārvaldības 
likuma 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “Šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par 

kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes 
dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 
neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību 
vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. 
Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā pieņem pašvaldība”.  

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

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

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

zemes reformas pabeigšanu Rucavas novada lauku apvidū”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības 
patstāvīgās komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz Zemes 

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

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

21.panta 1.daļas 17.punktu,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. noteikt, ka sarakstā minētās rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
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zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāmas 
zemesgrāmatā uz Rucavas novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īstenošanai: 
Nr.p.k. Administratīvi 

teritoriālā vienība 

Kadastra 

apzīmējums 

Nosaukums  Platība  
ha 

1. Dunikas pagasts 64520140003 Pie Padāņiem 8,1 

2. Dunikas pagasts 64520170004 Žābaki 9,2 

3. Dunikas pagasts 64520170021 Pie 

Lūķeniekiem 

8,5 

4. Dunikas pagasts 64520170022 Pie Strautiņi 2 4,1 

5. Dunikas pagasts 64520170072  1,8 

2. Rucavas novada domei piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64520170072 piešķirt nosaukumu “Pilieni”. 

3. Zemes vienību platības var tikt precizētas pēc to uzmērīšanas dabā. 
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, lēmumu iesniegt Valsts zemes dienestam. 
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.14. Par nekustamā īpašuma „Milleri” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2008.gada 24.septembrī Dunikas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 
1.§.8.1.(prot.Nr.9) Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju izvērtēšanu. Sarakstā minēta 
arī zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520170009. Kadastra informācijas sistēmā zemes 
vienības platība reģistrēta 6,2ha. Uz zemes vienības atrodas ēkas un būves, kas nepieder 
pašvaldībai, kā rezultātā nepieciešams izdalīt zemi ēku uzturēšanai. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Milleri” kad.Nr.64520170009, kad.apz.64520170009, 

zemes gabalu 5,7 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 
precizēšanas); 

2. atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunie Milleri”; 

3. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

4. atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 
5. Paliekošai zemes vienībai “Milleri” kad.apz.64520170009 0,5ha (vairāk vai mazāk pēc 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

6. Nekustamo īpašumu “Jaunie Milleri” reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
7. 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 nekustamā īpašuma „Grantskalni” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
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2008.gada 24.septembrī Dunikas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 
1.§.8.1.(prot.Nr.9) Par pašvaldībai piederošo un piekrītošo zemju izvērtēšanu. Sarakstā minēta 
arī zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64520070048. Kadastra informācijas sistēmā zemes 
vienības platība reģistrēta 3,6ha. Uz zemes vienības atrodas ēkas un būves, kas pieder [..], 

06.11.2008. reģistrētas Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000447315, kā 
rezultātā nepieciešams izdalīt zemi 0,14ha platībā ēku uzturēšanai. 
  Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Grantskalni” kad.Nr.64520070048, 

kad.apz.64520070048, zemes gabalu 3,46 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 
un robežu precizēšanas); 

2. atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunie Grantskalni”; 

3. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

4. atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 
5. Paliekošai zemes vienībai “Grantskalni” kad.apz.64520070048 0,14ha (vairāk vai 

mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), noteikt zemes lietošanas mērķi 
– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme NĪLM kods - 0601. 

6. Nekustamo īpašumu “Jaunie Grantskalni” reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda. 

7. 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 „Vizuļi” sadalīšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2006.gada 20.decembrī Rucavas pagasta padome pieņēmusi lēmumu 2.14#. 
(prot.Nr.14) Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Sarakstā minēts arī zemes lietojuma 
nosaukums “Vizuļi” ar kadastra Nr. 64840090015, kas sastāv no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 64840090015 un 64840090034. Kadastra informācijas sistēmā zemes 
vienību platības reģistrētas attiecīgi  1,9ha un 0,7ha. Uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64840090015 atrodas ēkas un būves, kuru piederība nav noskaidrota, kā rezultātā 
nepieciešams izdalīt zemi ēku uzturēšanai.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Vizuļi” kad.Nr.64840090015, kad.apz.64840090015, 

zemes gabalu 1,4 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 
precizēšanas); 

2. atdalītajam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunie Vizuļi”; 
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3. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

4. atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme. 
5. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vizuļi” kad.Nr.64840090015 zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 64840090034, piešķirot jaunu nosaukumu “Jaunie Vizuļi”; 

6. atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

7. Paliekošai zemes vienībai “Vizuļi” kad.apz.64840090015, platība 0,5ha (  vairāk vai 
mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), noteikt zemes lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

8. Nekustamo īpašumu “Jaunie Vizuļi” reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
9. 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 „Grundulīši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Grundulīši” kad.Nr.64840040008, kad.apzīm.64840040129 Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040008, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Grundulīši”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,6 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Grundulīši” kad.Nr.64840040008, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

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

 

1.18. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Rudovici” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Jaunie Rudovici” kad.Nr.64840080374, kad.apzīm.64840080374 Rucavas pagastā, Rucavas 



15 
 

Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra sēde 

novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080374 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunie Rudovici”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,1 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunie Rudovici” kad.Nr.64840080374, noteikt zemes lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 

0101. 

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

 

1.19. Par nekustamā īpašuma „Ķāķišķes kalte” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Ķāķišķes kalte” kad.Nr.64840040252, kad.apzīm.64840040252 Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040252, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Ķāķišķes kalte”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,93 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Ķāķišķes kalte” kad.Nr.64840040252, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve - NĪLM kods 1003. 

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

1.20. Par nekustamā īpašuma „Vecgrunduļi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
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2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Vecgrunduļi” kad.Nr.64840040009, kad.apzīm.64840040280 Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040009, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 
nosaukumu “Vecgrunduļi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 5,3ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Vecgrunduļi” kad.Nr.64840040009, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- NĪLM kods 0101. 

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

 

1.21. Par nekustamā īpašuma „Aigariņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Aigariņi” kad.Nr.64840130002, kad.apzīm.64840130019, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 
nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840130002, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Aigariņi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,95 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Aigariņi” kad.Nr.64840130002, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- NĪLM kods 0101. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 
laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.22. Par nekustamā īpašuma „Dziesmiņas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Dziesmiņas” kad.Nr.64840090103, kad.apzīm.64840090103, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840090103, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Dziesmiņas”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,79 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Dziesmiņas” kad.Nr.64840090103, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- NĪLM kods 0101. 

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

 

1.23. Par nekustamā īpašuma „Jaunie Balčēni” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Jaunie Balčēni” kad.Nr.64840130004, kad.apzīm.64840130074, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840130004, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunie Balčēni”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 4,1 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunie Balčēni” kad.Nr.64840130004, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- NĪLM kods 0101. 
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4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 
laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.24. Par nekustamā īpašuma „Jaunie Pumpuri” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Jaunie Pumpuri” kad.Nr.64520120285, kad.apzīm.64520120285, Dunikas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64520120285, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunie Pumpuri”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 1,03 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunie Pumpuri” kad.Nr.64520120285, noteikt zemes lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- NĪLM kods 

0101. 

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

 

1.25. Par nekustamā īpašuma „Jaunās Straumes” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Jaunās Straumes” kad.Nr.64840130003, kad.apzīm.64840130078, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840130003, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunās Straumes”; 
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2. zemes gabalam noteikt platību 3,2 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunās Straumes” kad.Nr.64840130003, noteikt zemes lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- NĪLM kods 

0101. 

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

 

1.26. Par nekustamā īpašuma „Drosmiņas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Drosmiņas” kad.Nr.64840080501, kad.apzīm.64840080501, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840080501, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Drosmiņas”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,16 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Drosmiņas” kad.Nr.64840080501, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve - NĪLM kods 1001. 

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

 

1.27. Par nekustamā īpašuma „Šapa mucas” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

2017.gada 6.jūlijā Rucavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.12, 2.p.) “Par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piekritību pašvaldībai”.  

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Šapa mucas” kad.Nr.64840040805, kad.apzīm.64840040805, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040805, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Šapa mucas”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Šapa mucas” kad.Nr.64840040805, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- NĪLM kods 0101. 

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

 

1.28. Par nekustamā īpašuma „Peši” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2009.gada 19.februāra Rucavas pagasta padomes lēmumu 3.13§ (protokols Nr.2),  
zemes vienība “Peši” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 
Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu „Peši” 

kad.Nr.64840030171, kad.apzīm.64840030171 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 
nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840030171 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Peši”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Peši” kad.Nr.64840030171, noteikt zemes lietošanas mērķi:  
individuālo dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601.  

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

 

1.29. Par nekustamā īpašuma „Jaunsudmaļi” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2009.gada 19.februāra Rucavas pagasta padomes lēmumu 3.13§ (protokols Nr.2),  
zemes vienība “Jaunsudmaļi” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 
„Jaunsudmaļi” kad.Nr.64840040038, kad.apzīm.64840040038 Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas 
mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. zemes gabalam ar kad.Nr.64840040038 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt 

nosaukumu “Jaunsudmaļi”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 3,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Jaunsudmaļi” kad.Nr.64840040038, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.  

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

 

1.30. Par nekustamā īpašuma „Egles” ierakstīšanu zemesgrāmatā 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ar 2006.gada 20.decembra Rucavas pagasta padomes lēmumu 2.14.# (protokols Nr.14),  

zemes vienība “Egles” ieskaitīta pašvaldībai piekritīgās zemēs. 
Lai ierakstītu zemesgrāmatā Rucavas novada domei piekrītošo nekustamo īpašumu 

„Egles” kad.Nr.64840130045, kad.apzīm.64840130045, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 
nepieciešams piešķirt nosaukumu, noteikt īpašuma platību, noteikt zemes lietošanas mērķi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2006.gada 20.jūnija 
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. ar kad.Nr.64840130045 Rucavas pagastā, Rucavas novadā, piešķirt nosaukumu 

“Egles”; 

2. zemes gabalam noteikt platību 0,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 
robežu precizēšanas); 

3. zemes gabalam „Egles” kad.Nr.64840130045, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.  
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

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

1.31. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 ,,Par Rucavas novada pašvaldības neapbūvētu 
zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

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. 350 139. punkts nosaka, ka pašvaldības izvērtē saskaņā ar Noteikumu 
Nr. 735 18. punktu izdotos pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, līdz 2019. 
gada 1. janvārim izdod jaunus saistošos noteikumus.  
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Noteikumu Nr. 350 31. punkts nosaka tiesības pašvaldībai savos saistošajos noteikumos 
noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo 
noteikumu 30.2. un 30.3. apakšpunktā.  
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, līdz to 
nepieciešamas pieņemt šos saistošos noteikumus, lai šo likuma robu aizpildītu. 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības notiekumi” 31.punktu 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
21.02.2019. (protokols Nr.2) ieteikumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2019 „Par Rucavas novada pašvaldības neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksu”. 

2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Duvzares Vēstis”, pašvaldības mājas lapā  www.rucava.lv un izlikt redzamā vietā 
pašvaldības domes ēkā un Dunikas pagasta pārvaldē. 

 

Pielikumā: Saistošos noteikumi Nr.4/2019 „Par Rucavas novada pašvaldības neapbūvētu 
zemesgabalu nomas maksu” uz 4 lp. 

 

1.32. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..], iesniegums (30.01.2019.Nr.2.1.13/274), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā uz 100 
zivju āķiem pašpatēriņa vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju āķi, līdz 18.02.2019. 
piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 1100  zivju āķiem. 
 20.12.2018. Rucavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.21; 3.), 
nosakot, ka pāri palikušos zivju āķus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts 
viss Rucavas novadam piešķirtais zivju āķu limits. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 
pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju 
āķi, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā 
teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā uz 100 zivju 

āķiem pašpatēriņa vajadzībām 2019.gadam [..]. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.33. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..], iesniegums (30.01.2019.Nr.2.1.13/273), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā uz 100 
zivju āķiem pašpatēriņa vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju āķi, līdz 18.02.2019. 
piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 1100  zivju āķiem. 
 20.12.2018. Rucavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.21; 3.), 
nosakot, ka pāri palikušos zivju āķus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts 
viss Rucavas novadam piešķirtais zivju āķu limits. 
Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās komitejas 
21.02.2019.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 
11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. 
un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi 
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 
un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka 
Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju āķi, saskaņā ar 29.12.2016. 
apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras 
piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un personīgo 
iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā uz 100 zivju 

āķiem pašpatēriņa vajadzībām 2019.gadam [..]. 
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2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 
laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.34. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..], iesniegums (30.01.2019.Nr.2.1.13/282), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā uz 100 
zivju āķiem pašpatēriņa vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju āķi, līdz 18.02.2019. 
piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 1100  zivju āķiem. 
 20.12.2018. Rucavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums (prot.Nr.21; 3.), 
nosakot, ka pāri palikušos zivju āķus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek izņemts 
viss Rucavas novadam piešķirtais zivju āķu limits. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 
pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 4000 zivju 
āķi, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā 
teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Piešķirt zvejas nomas tiesības Baltijas jūras piekrastē Rucavas novadā uz 100 zivju 

āķiem pašpatēriņa vajadzībām 2019.gadam [..]. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.35. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..], iesniegums (23.01.2019.Nr.2.1.13/249), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 
18.02.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 10  zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 
pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
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7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes 
ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

vajadzībām 2019.gadam [..]. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

1.36. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes kancelejā saņemts [..], iesniegums (31.01.2019.Nr.2.1.13/283), 
kurā lūgts piešķirt zvejas nomas tiesības zvejai Papes ezerā uz vienu zivju murdu pašpatēriņa 
vajadzībām 2019.gadam. 
 Rucavas novadam noteikts zvejas rīku skaita limits Papes ezerā - 52 zivju murdi, līdz 
18.02.2019. piešķirtas zvejas nomas tiesības uz 10 zivju murdiem. 
 Saskaņā ar 29.12.2016. apstiprinātās ”Kārtības kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” 9.6. punktu zivju murdi Papes ezerā tiek iedalīti visiem 
pieprasītājiem rindas kārtībā, kamēr tiek izsniegti visi Rucavas novadam iedalītie zivju murdi. 
 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 
komitejas 21.02.2019.(protokols Nr.2) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 
7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un (5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 
11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 
7.9.1. apakšpunktu 3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes 
ezerā ir 52 gabali, saskaņā ar 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 
administratīvajā teritorijā” un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

vajadzībām 2019.gadam [..]. 
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

2.1.  Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanuRucavas novada Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (31.01.2019.Nr.2.1.13/281), 

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. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 
01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri nav. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. 

prot.Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

ar [..], uz laika posmu līdz 31.12.2019.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
4. 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 (31.01.2019.Nr.2.1.13/280), 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 31.jūlijā, pagarināts 2016.gada 
1.augustā uz laika posmu līdz 2017.gada 31.jūlijam, pagarināts 2017.gada 26.oktobrī uz laika 
posmu līdz 2018.gada 31.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās 
informācijas uz 01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri ir 28.92 EUR. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. 

prot.Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

ar [..], uz laika posmu līdz 31.12.2019.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra sēde 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (31.01.2019.Nr.2.1.13/276), 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 
2017.gada 31.oktobrim, pagarināts 2017.gada 1.novembrī uz laika posmu līdz 2018.gada 
31.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 
01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri ir 5.00 EUR.  
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. 

prot.Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

ar [..], uz laika posmu līdz 31.01.2020.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
4. 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 Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (30.01.2019.Nr.2.1.13/271), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē [..], Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā, pagarināšanu.  
 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2015.gada 1.jūlijā, uz laiku līdz 2016.gada 
31.decembrim, pagarināts 2018.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 2018.gada 31.decembrim. 
Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.01.2019. pašvaldībai 
parāds par dzīvojamo telpu īri adresē  [..] nav. Ir parāds par dzīvojamo telpu īri un 

komunāliem pakalpojumiem iepriekš īrētajā adresē [..] par  ir 58.34 EUR. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. 

prot.Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

ar [..], uz laika posmu līdz 31.01.2020.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 
laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra sēde 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (30.01.2019.Nr.2.1.13/270), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē [..], Rucavas pagastā, 
Rucavas novadā, pagarināšanu.  
 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 31.oktobrī uz laika posmu līdz 
2019.gada 31.janvārim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 
01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. 

prot.Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

Rucavas novads ar [..], uz laika posmu līdz 31.01.2020.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (04.02.2019.Nr.2.1.13/291), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē [..], Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā, pagarināšanu.  
 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2018.gada 1.augustā uz laika posmu līdz 
2018.gada 31.oktobrim. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 
01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav. 
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. 

prot.Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

ar [..], uz laika posmu līdz 31.01.2020.  
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (04.02.2019.Nr.2.1.13/290), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, adresē [..], Dunikas pagastā, 
Rucavas novadā, pagarināšanu.  
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Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra sēde 

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 28.septembrī, pagarināts 2017.gada 
2.oktobrī, 2018.gada 8.maijā uz laiku līdz 2018.gada 30.jūnijam un 2018.gada 5.jūlijā uz laiku 
līdz 2018.gada 30.septembrim.  

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.01.2019. 
pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri ir nav, par komunāliem maksājumiem kopā ir 
160.80 EUR.  

Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. 

prot.Nr.2), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

ar [..] uz laika posmu līdz 31.01.2020. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (04.02.2018.Nr.2.1.13/292), 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 23.novembrī uz laiku līdz 2017.gada 
31.janvārim, pagarināts 2018.gada 25.janvārī uz laiku līdz 2018.gada 30.aprīlim, pagarināts 
2018.gada 26.aprīlī uz laiku līdz 2018.gada 31.jūlijam, pagarināts 2018.gada 1.augustā uz 
laiku līdz 2018.gada 31.oktobrim un pagarināts 2018.gada 30.oktobrī uz laiku līdz 2019.gada 
31.janvārim.   

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.01.2019. 
pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu īri, apkuri un komunāliem maksājumiem kopā ir 
210.26 EUR. Ar [..] 2019.gada 6.februārī ir noslēgta Vienošanās Nr.2019/2.9.10/1 par parāda 
nomaksu līdz 2020.gada 20.martam, summas 210.26 EUR apmērā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma 
“Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu, ņemot vērā Tautsaimniecības, 
tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. prot.Nr.2) un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

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

ar [..] uz laika posmu līdz 31.01.2020. 
2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra sēde 

2.9. Par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā un dzīvokļa maiņu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (12.02.2019.Nr.2.1.13/319), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā uz 
dzīvokli ar lielāku dzīvojamo platību.  

Pašlaik persona īrē un Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2017.gada 1.augustā uz 
laika posmu līdz 2019.gada 31.oktobrim par divistabu dzīvokli [..] mājā [..]. Pēc Rucavas 
novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.01.2019. pašvaldībai parāds par īri 
un komunāliem maksājumiem nav. 

Klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova informē, ka papildus Rucavas novada 
domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (25.02.2019.Nr.2.1.13/358), kurā persona norāda, 
ka iepazinusies un apskatījusi divus trīsistabu dzīvokļus Rucavas pagastā [..] un [..]. 

Iesniegumā lūgts rast iespēju par dzīvokļa maiņu uz dzīvokli [..], Rucavas pagastā ar 
2019.gada 1.maiju. 

 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas ieteikumu (20.02.2019. 

prot.Nr.2), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu maiņas rindā [..], ar 01.03.2018. 

2. Mainīt dzīvojamo telpu, adresē [..], Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas [..], uz 

dzīvojamo telpu , adresē [..], Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads. 

3. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres un komunālo maksājumu 
aprēķinu adresē [..], Rucavas pagasts, Rucavas novads ar [..], ar 2019.gada 31.martu. 

4. Izīrēt trīsistabu dzīvokli [..], Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads [..], ar 

01.04.2019.  

5. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu adresē [..], Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, ar [..], uz laika posmu no 01.04.2019. līdz 31.12.2019. 
6. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

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

3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

3.1. Par pasākumu plānu 2019.gadam (informatīvs) 
(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme informē par 
apkopoto Rucavas novada pašvaldības iestāžu pasākumu plānu 2019.gadam.  

Pasākumu plāns izskatīts 18.02.2019. Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 
Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 
Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības iestāžu pasākumu plāns 2019.gadam uz 13 lp. 

 

4. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  
(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, jurists G.Šķubers, deputāte 
L.Jaunzeme, Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte)  
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Rucavas novada domes 2019. gada 28. februāra sēde 

4.1. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada mācību 
iestādēs. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un 

saskaņā ar 2016. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu  sniegtajiem pakalpojumiem”, 

pašvaldībai jānosaka viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs ar 2019. gada 1. janvāri. 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs no 2019. gada 1. janvāra saskaņā ar pielikumu: 
1.1. Rucavas pamatskolā –  euro 237.53  mēnesī; 
1.2. Sikšņu pamatskolā ar pirmskolas izglītības grupu – euro 181.05  mēnesī; 
1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš - euro 197.77 mēnesī. 

 

Pielikumā: Viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs ar 2019. gada 1. Janvāri uz 1 lp. 

 

4.2. Par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības iestādei 
(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata jautājumu par pirmskolas izglītības programmas izmaksām privātai izglītības 
iestādei. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. ( protokols Nr.4 ) ieteikumu un 
saskaņā ar 2016. gada 13. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.787 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par izmaksu 

noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām 
sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei””, pašvaldībai 
jānosaka vidējās izmaksas pirmskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātai 
izglītības iestādei ar 2019. gada 1. janvāri. 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas 

izglītības programmas īstenošanu, vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu 
vecumam  euro 251.37. 

2. Apstiprināt vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas 
izglītības programmas īstenošanu, vienam izglītojamam, kam tiek īstenota obligātā 
sagatavošana pamatizglītības ieguvei euro 151.65 

3. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv 2019. gadam apstiprinātās vidējās 
izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par pirmskolas programmas 
īstenošanu. 

 
Pielikumā: Vidējās izmaksas, kas tiek segtas privātai izglītības iestādei par  pirmskolas 

izglītības programmas īstenošanu 2019. gadā uz 1 lapas. 

 

 

 

http://www.rucava.lv/
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4.3. Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi  
Nr.5/2019 “Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 

pakalpojumu cenrādis” 

(Ziņo p/a “Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore G.Zeme) 

 

                Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore G.Zeme 

iepazīstina deputātus ar sagatavoto saistošo noteikumu projektu. 
Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās G.Zeme. 
            Ņemot vērā Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 17.01.2019. (protokols 

Nr.1) un Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 17. 
panta ceturto daļu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošos noteikumus 

Nr.5/2019 ”Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 

pakalpojumu cenrādis””. 

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Rucavas novada pašvaldības 2011. gada 
24. marta saistošie noteikumi Nr.11 “Pašvaldības aģentūras “Dunikas ambulance” 

pakalpojumu cenrādis”. 

 

           Pielikumā: Rucavas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu 
Nr.5/2019 “Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” pakalpojumu 

cenrādis” uz 4 lp. 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 
 

4.4. Par pusdienu, brokastu un  launaga maksas paaugstināšanu 

Rucavas novada izglītības iestādēs 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 
 

             Izskata Rucavas novada izglītības iestāžu iesniegumus ar lūgumu paaugstināt 
pusdienu, brokastu un launaga maksu, jo pieaugušas produktu cenas (piena produktiem, miltu 
izstrādājumiem, gaļas izstrādājumiem). Maksu par pusdienām noteikt 0.90 euro centi un 
maksu par brokastīm un launagu noteikt 0.36 euro centi. 
            Likuma “Par pašvaldībām 21. panta 14. punkta g) apakšpunkts nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt 
maksu par citiem pakalpojumiem, un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. 

(protokols Nr.4) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt maksu par pusdienām Rucavas pamatskolas, Sikšņu pamatskolas ar 

pirmskolas izglītības grupu un PII “Zvaniņš” audzēkņiem 0.90 euro centi  ar 2019. 
gada 01. martu. 

2. Apstiprināt maksu par launagu Rucavas pamatskolas, Sikšņu pamatskolas ar 
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pirmskolas izglītības grupu un PII “Zvaniņš” audzēkņiem 0.36 euro centi ar 2019. 
gada 01. martu. 

3. Apstiprināt maksu par brokastīm Rucavas pamatskolas, Sikšņu pamatskolas ar 
pirmskolas izglītības grupu un PII “Zvaniņš” audzēkņiem 0.36 euro centi ar 2019. 
gada 01. martu. 

4. Apstiprināt maksu par pusdienām Rucavas pamatskolas, Sikšņu pamatskolas ar 
pirmskolas izglītības grupu un PII “Zvaniņš” darbiniekiem 0.90 euro  ar 2019. gada 

01. martu. 

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 
 

 

4.5. Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu nekustamam īpašumam 
“Egles” Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo jurists Gints Šķubers) 
 

25.10.2018. (prot.Nr.18., p.1.12.) dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 
domei piekritīgo zemes gabalu „Egles”. Informācija bija publiskota izdevumā „Duvzares 

Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  
 Ar 27.12.2018. protokols Nr.22 3.6.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas tiesību izsoli 
nekustamam īpašumam “Egles”, kad.Nr.64840130045, platība 0,5 ha, Rucavas pagastā. 

Uz zemes gabalu “Egles” nomu pieteicās divas personas: [..].  
Izsoles gaitā abi izsoles dalībnieki izsoles sākuma cenu no EUR 28,00 solīšanas 

procesa gaitā palielināja, līdz EUR 316,00 un abi vienlaikus pārtrauca solīt, atsakoties no 
turpmākas solīšanas, par ko izsoles dalībnieki parakstījās pēdējās nosolītās cenas lapā, līdz ar 
to izsole atzīstama par beigušos bez rezultāta.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto 14.02.2019. mutiska izsole ir atzīstama par nenotikušu 
un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 34.panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. 
(protokols Nr.4 ) ieteikumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 14.02.2019. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – “Egles”, 

kad.Nr.64840130045, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi 0,5 ha platībā izsoli par nenotikušu.   
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Egles”, 

kad.Nr.64840130045, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
0,5 ha platībā izsoles protokols uz 3 lp.  
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4.6. Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 
nekustamam īpašumam “Jaunie Pumpuri” 

 Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

(Ziņo jurists Gints Šķubers) 
 

25.10.2018. (prot.Nr.18., p.1.12.) dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 
domei piekritīgo zemes gabalu „Jaunie Pumpuri”. Informācija bija publiskota izdevumā 
„Duvzares Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  
 Ar 27.12.2018. protokols Nr.22 3.7.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas tiesību izsoli 
nekustamam īpašumam “Jaunie Pumpuri”, kad.Nr.64520120285, platība 1,03 ha, Dunikas 
pagastā. 

Uz zemes gabalu “Jaunie Pumpuri” nomu pieteicās divas personas.  
Izsoles rezultāts – dalībnieks [..], kuru pārstāv tās īpašnieks [..], apliecina gatavību 

noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem par nosolīto summu EUR 46,27 (četrdesmit seši eiro un 
27 centi) par 1 ha zemi gadā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto 14.02.2019. mutiska izsole ir atzīstama par notikušu 
un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 34.panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. 

(protokols Nr.4 ) ieteikumu,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 14.02.2019. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Jaunie 

Pumpuri” kad.Nr.64520120285, Dunikas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi 1,03 ha platībā izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātus.   

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – [..], ar nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes 

gabala “Jaunie Pumpuri”, kad.Nr.64520120285, Dunikas pagasta, Rucavas novadā 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,03 ha platībā, par nosolīto nomas maksu EUR 

46,27 (četrdesmit seši eiro un 27 centi) par 1 ha zemi gadā. 
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..]. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Jaunie Pumpuri”, 

kad.Nr.64520120285, Dunikas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
1,03 ha platībā” izsoles protokols uz 2 lp. 

 

4.7. Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu  nekustamam īpašumam 
“Lazdas” Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

(ziņo jurists Gints Šķubers) 
 

25.10.2018. (prot.Nr.18., p.1.12.) dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 
domei piekritīgo zemes gabalu „Lazdas”. Informācija bija publiskota izdevumā „Duvzares 

Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  
 Ar 27.12.2018. protokols Nr.22 3.5.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas tiesību izsoli 
nekustamam īpašumam “Lazdas”, kad.Nr.64840040079, platība 0,5 ha, Rucavas pagastā. 

Uz zemes gabalu “Lazdas” nomu pieteicās - [..]. Saskaņā ar izsoles noteikumiem, 
izsoles dalībniekiem, reģistrējoties izsolei, nedrīkst būt parādu Rucavas novada domei. 
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Pārbaudot izsoles pretendenta atbilstību izsoles noteikumiem, tika konstatēts, ka iepriekš 
minētajai personai ir parādsaistības pret Rucavas novada domei EUR 157,11 apmērā, līdz ar to 
minētā persona nevar piedalīties nomas tiesību izsolē uz zemes gabalu “Lazdas”, un uz izsoli 

persona neieradās. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto 14.02.2019. mutiska izsole ir atzīstama par nenotikušu 

un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 34.panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 1.02.2019. 
(protokols Nr.4) ieteikumu,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt 14.02.2019. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – “Lazdas”, 

kad.Nr.64840040079, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi 0,5 ha platībā izsoli par nenotikušu.  

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

 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Lazdas”, 

kad.Nr.64840040079, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
0,5 ha platībā” izsoles protokols uz 1 lp. 

 

4.8. Par 14.02.2019. mutiskās izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 
nekustamam īpašumam “Vizuļi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

(Ziņo jurists Gints Šķubers) 
 

25.10.2018. (prot.Nr.18., p.1.12.) dome pieņēma lēmumu, iznomāt Rucavas novada 
domei piekritīgo zemes gabalu „Vizuļi”. Informācija bija publiskota izdevumā „Duvzares 

Vēstis” un izlikta Rucavas novada domes telpās.  
 Ar 27.12.2018. protokols Nr.22 3.4.p., dome nolēma - rīkot zemes nomas tiesību izsoli 
nekustamam īpašumam “Vizuļi” kad.Nr.64840090015, platība 1,4 ha, Rucavas pagastā. 

Uz zemes gabalu “Vizuļi” nomu pieteicās divas personas.  
Izsoles rezultāts – dalībnieks [..], apliecina gatavību noslēgt nomas līgumu uz 10 

gadiem par nosolīto summu EUR 342,47 (trīs simti četrdesmit divi eiro un 47 centi) par 1 ha 
zemi gadā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto 14.02.2019. mutiska izsole ir atzīstama par notikušu 
un tās rezultāti ir apstiprināmi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, kas noteic, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 34.panta pirmo 

daļu, Ministru Kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. 
(protokols Nr.4) ieteikumu,  

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Atzīt 14.02.2019. “Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Vizuļi” 

kad.Nr.64840090015, Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi 1,4 ha platībā izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātus.   

2. Noteikt kā izsoles uzvarētāju – [..], ar nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemes 

gabala “Vizuļi” kad. Nr. 64840090015, Rucavas pagasta, Rucavas novadā 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,4 ha platībā, par nosolīto nomas maksu EUR 

342,47 (trīs simti četrdesmit divi eiro un 47 centi) par 1 ha zemi gadā. 
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar [..]. 
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

Pielikumā: Nomas tiesību uz nekustamo īpašumu – zemes gabala “Vizuļi” 

kad.Nr.64840090015 Rucavas pagasta, Rucavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 
1,4 ha platībā” izsoles protokols uz 3 lp. 

 

 4.9. Par izmaiņām Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo PII “Zvaniņš” vadītāja L.Jaunzeme) 
 

Izskata PII “Zvaniņš” vadītājas Līgas Jaunzemes iesniegumu ar lūgumu likvidēt amata 
vietu “medmāsa  ( 0.5 slodze ar atalgojumu 274.00 euro ) un amata vietu “pavāre” (1.0 slodze 

ar atalgojumu 471.00) ar 2019. gada 1.martu un  izveidot jaunu amata vietu “ēdināšanas 
pakalpojumu speciālists” uz pilnu slodzi ar mēneša darba algas likmi 610 euro un atalgojumu 
mēnesī 610,00 euro. 

Likuma “Par pašvaldībām 21. panta 13. punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes 
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības 
iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību un ņemot vērā 
Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Likvidēt amata vietu “medmāsa” un “pavāre” (PII “Zvaniņš”) ar 2019. gada 31. martu. 

2. Izveidot amata vietu “ēdnīcas vadītāja” (PII “Zvaniņš), profesijas kods 1412 05 uz 
pilnu slodzi ar mēneša darba algas likmi 550 euro un atalgojumu 550,00 euro mēnesī 
ar 2019. gada 1. martu. 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu. 
 

4.10. Par Rucavas pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapsaimniekoto dzīvokļu 
īpašumu nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Izskata Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas priekšsēdētājas Daigas 
Ķēdžes mutisku priekšlikumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošos dzīvokļu īpašumus, 
kuri vairākus gadus netiek izīrēti, ir dzīvošanai nederīgā stāvoklī, un to remonts vai 
piemērošana dzīvošanai pašvaldībai prasītu pārāk lielus izdevumus. 

Rucavas novada dzīvokļu rindā esošās personas, nevēlas īrēt pieejamās dzīvojamās 
telpas, kuras atrodas ārpus pagasta centra robežām.  

2013.gada 24.oktobra lēmumā Nr.8.4, 2014.gada 28.novembra lēmumā Nr.4.7. un 
2014.gada 24.janvārī lēmumā Nr.2.11. Rucavas novada domes sēdē dzīvoklim Nr.24 mājā 
“Liedagi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā piešķirts dienesta dzīvokļa statuss. Līdz 
šim laikam dzīvoklis nav bijis nepieciešams speciālistiem, dzīvoklis ir dzīvošanai nederīgā 
stāvoklī, remontam būtu nepieciešams ieguldīt lielus naudas līdzekļus. 
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Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības pastāvīgās komitejas 20.02.2019. 
(protokols Nr.2 ) un Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Noņemt dzīvoklim Nr. 24 mājā "Liedagi" Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads 

dienesta dzīvokļa statusu. 
2. Veikt nepieciešamās procesuālās darbības, lai nodotu atsavināšanai dzīvokļu 

īpašumus: 
2.1. “Luknes”,– 1, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kadastra nr.6452 900 0077 – 

veikt novērtējumu, nodot atsavināšanai; 
2.2. “Irbenāji” – 5, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, zemes gabala kadastra 

apzīmējums 6484 019 0010 001 – uzņemt bilancē, ierakstīt zemesgrāmatā, 
veikt novērtējumu, nodot atsavināšanai; 

2.3. “Irbenāji” – 6, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, zemes gabala kadastra 
apzīmējums 6484 019 0010 001 - ierakstīt zemesgrāmatā, veikt novērtējumu, 
nodot atsavināšanai; 

3. “Liedagi” – 24, kadastra nr. 6484 900 0077, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā, kadastra nr. 6484 900 0077 - veikt novērtējumu. 

 

4.11. Par Rucavas novada 2019. gada projektu konkursa 

“Labais darbs Rucavas novadam” nolikuma apstiprināšanu 

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 
 

 Saskaņā ar Rucavas novada domes 2019. gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem, 
Attīstības nodaļa  ir izstrādājusi nolikumu 2019. gada projekta konkursam “Labais darbs 

Rucavas novadam”. 

 Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu 
jautājumu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicināt sadarbību starp 
pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, atbalstot sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu 
Rucavas novadā.  
 Ņemot vērā Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas 20.02.2019. (protokols 
Nr.2.) un Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Apstiprināt 2019. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” nolikumu.  

 

Pielikumā: 2019. gada projektu konkursa “Labais darbs Rucavas novadam” nolikums uz 18 lp. 

 

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

(Ziņo Attīstības nodaļas vadītāja R.Ābelīte) 
 

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

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

papildus infrastruktūras izveidi Rucavas novada pašvaldībā”.  

KPR informē, ka saņēmis divu Kurzemes pašvaldību lēmumus par grozījumiem KPR 
DI plānā. Ņemot vērā paredzamos grozījumus, nepieciešamību sasniegt KPR noteiktos 
rezultātus un finanšu rādītājus, kā arī faktu, ka Rucavas novada pašvaldība plāno DI procesa 
ietvaros ar ERAF un valsts atbalstu veidot grupu dzīvokļus 11 personām ar GRT, KPR aicina 
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Rucavas novada pašvaldību izskatīt iespēju izveidot personām ar GRT papildus infrastruktūru 
(piemēram, dienas centru vai specializēto darbnīcu) Rucavas novada pašvaldības teritorijā. 
Iespējamais papildus finansējums varētu būt ~100 000 EUR.  

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

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

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

Izvērtējot piedāvāto iespēju veidot papildus infrastruktūru, sociālo pakalpojumu 
izveides nepieciešamību Rucavas  novada personām ar GRT, pieejamo papildus finanšu 
apjomu un esošo rekonstruējamo infrastruktūras objektu iespējas, būtu nepieciešamas un 
iespējams izveidot dienas centru adresē “Birztalas”, Ķāķišķe, Rucavas pagasts, Rucavas 
novads. Rucavas novada pašvaldības kopējā infrastruktūras izveides projekta summa ar 
snieguma rezervi mainītos no 225287,00 EUR uz 325287,00 EUR, tostarp ar 9.3.1.1. 

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

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

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 21.02.2019. ( protokols Nr.4) ieteikumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Veikt grozījumus Rucavas novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumā (protokols Nr.4, 

3.1.) “3.1. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros”, izsakot lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

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

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

rezervi) vai 304978,48 EUR (bez snieguma rezerves), kas paredzēta grupu dzīvokļu 
izveidei, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 11 

personām ar GRT un dienas centra 6 personām ar GRT izveide, tostarp ar 9.3.1.1. 

pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu: 
- ar snieguma rezervi - 276493,95 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 48793,05 

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

EUR apmērā.” 

 

5. Par Rucavas novada bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada pašvaldībā saņemts Rucavas novada bāriņtiesas locekļa Ausmas Vallijas 
Ašmanes iesniegums (reģistrēts 04.02.2019. Nr.2.1.13/286), kurā lūgts atbrīvot viņu no 
bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas. 

Ausma Vallija Ašmane par Rucavas novada bāriņtiesas locekli ievēlēta ar Rucavas novada 
domes 2015. gada 22. oktobra lēmumu (prot.Nr.19, 9.). 

Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa 
vēlēšanās. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, un šī likuma panta pirmās daļas 26.punkts 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
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nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 
tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.  

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 26.punktu, A.V.Ašmanes iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atbrīvot Rucavas novada bāriņtiesas locekli Ausmu Valliju Ašmani [..], no Rucavas 

novada bāriņtiesas locekļa amata ar 2019. gada 1. martu. 

 

6. Par naudas balvas piešķiršanu 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits) 
 

 Sakarā ar došanos pensijā, tiek pārtrauktas darba attiecības ar [..]. 1987. gadā [..] sāka 
strādāt Rucavas novada pirmsskolas izglītības iestādē ''Zvaniņš'' par [..]. Smagās finansiālās 
situācijas dēļ, 2009. gadā tika pārtrauktas darba attiecības, pamatojoties uz toreizējo 
likumdošanu par strādājošajiem pensionāriem. Taču 2010. gada 1. aprīlī [..] atsāka strādāt PII 
''Zvaniņš'' par [..]. 

 Saskaņā ar Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikumu amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirta naudas balva, kas kalendāra gada 
ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru sakarā ar 
amatpersonai (darbiniekam) vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), 
ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā. 
Naudas balvu amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas novada pašvaldībā nostrādājis ne 
mazāk kā desmit gadus. Naudas balvu piešķir ar domes lēmumu. Darbiniekam svarīgs 
notikums šī nolikuma izpratnē ir arī darba attiecību pārtraukšana, darbiniekam aizejot pensijā.  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Šusta un L.Jaunzeme. 
 Pamatojoties uz Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 
9.2.,9.4.,9.5.2.,9.6.  punktiem, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 5 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 

Andis Rolis, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Par ilggadējo un nozīmīgo ieguldījumu strādājot Rucavas novadā - [..], piešķirt naudas 

balvu mēnešalgas apmērā 274.00 euro sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu, 
darbiniekam aizejot pensijā. 

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

 

7. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rucavas novada  
pašvaldības amatu sarakstā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine ) 

Konstatēts, ka 2019. gada 24. janvāra domes sēdē (protokols Nr.1;3.7.)  apstiprinātajā 
Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, kuru 
nepieciešams labot. 

Likuma “Par pašvaldībām 21. panta 13. punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes 
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības 
iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Rucavas novada pašvaldības amatu saraksta ierakstā “kultūras pasākumu vadītājs”  
(Rucavas kultūras nams ) aizstāt skaitli 740 ar  skaitli 493. 

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

8. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..], iesniegums (21.02.2019. 

Nr.2.1.13/352), kurā lūgts piešķirt dienesta dzīvokli „Liedagi”-8, Rucavas pagastā, Rucavas 
novadā. 
 Dzīvoklim „Liedagi”-8, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads dienesta dzīvokļa 
statuss piešķirts 28.11.2013.domes sēdē (lēmums 4.6., protokols Nr.24) ar 01.12.2013.  
 [..] par Rucavas novada domes Būvvaldes arhitektu strādā no 2015.gada 24.augusta. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 2019.gada 
25.oktobra Rucavas novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 9.5.punktu, 15.punktu un VIII daļas 49.punkta 2.1. 
apakšpunktu un personīgo iesniegumu, 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā speciālista nodrošināšanai ar 

dzīvojamo telpu [..], ar 01.03.2019. 

2. Izīrēt vienistabas dienesta dzīvokli Nr.8 mājā “Liedagi”, Rucava, Rucavas pagasts, 

Rucavas novads, [..], ar 01.03.2019., kopējā platība  33.3 m
2
.   

3. Noslēgt dienesta dzīvokļa „Liedagi”-8, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 
dzīvojamās telpas īres līgumu ar [..], uz laika posmu no 01.03.2019.-28.02.2020., ar 

tiesībām pagarināt līgumu, pie nosacījuma, kamēr ir darba attiecībās ar Rucavas 
novada domi. 

4. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J. Veitam 

(Ziņo priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis) 
 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu 
no 2019. gada 25. marta līdz 2019. gada 31. martam 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 25. panta pirmo daļu un 
Rucavas novada pašvaldības Nolikuma 18. punktu, 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos 

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās J.Veits. 
RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Andis Bārdulis, 
Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Piešķirt Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu no 2019.gada 25.marta līdz 2019.gada 31.martam.   
2. Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita atvaļinājuma laikā no 2019.gada 

25.marta līdz 2019.gada 31.martam  domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt 
domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Rolim. 
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Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājai A.Kaunesei jāpiedalās Dunikas pagasta pārvaldes 
rīkotajā pasākumā, tādēļ domes sēde ziņojums netiek ziņots. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 
 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par notikušajām kustamās mantas Nissan 
XTrail un autogreidera DZ-99 izsolēm, par februārī izsludināto grants autoceļu pārbūves 
iepirkumu. Sniedz informāciju par Sventājas upes ielejas projekta pieteikumu apstiprināšanu 
un dažādiem saimnieciskajiem darbiem pašvaldība. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju par iespējamiem risinājumiem 
pašvaldības ugunsdzēsēju automašīnu uzturēšanai un apmeklētajiem semināriem.  

Informē par tikšanos ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa 
pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas. 

Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 17.00 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 
 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs   (paraksts)  Jānis Veits          

                                      01.03.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre  (paraksts)       Santa Ķūse 

       01.03.2019. 

  


	Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse

