
 
 

     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 

2020. gada 30.martā                                                                                                   Nr.5 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.30 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, 

Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāte Antra Ate un Daiga Ķēdže (valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

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

speciāliste Ilze Feodosova, Finanšu nodaļas vadītāja Evita Freimane-Vaitele 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.7. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.8. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.9. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

1.10. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 

1.11. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 

1.12. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 

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

1.14. Par atveramo vārtu novietojumu derīgo izrakteņu ieguves vietā 

1.15. Par adreses likvidāciju 

1.16. Par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķu izvērtēšanu 

1.17. Par 27.02.2020. domes lēmuma 1.22 (prot.Nr.3) precizēšanu 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele)  

 

3.1. SIA “Spīlas” 2019.gada pārskata apstiprināšana 

3.2. Par SIA „Spīlas” likvidāciju 

3.3. Par Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu 

3.4. Par īres maksas apstiprināšanu ēkas “Dzintarvēji” vienai telpai 

3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2020.gada 30.marta sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

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

5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Mazjānīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis) 
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6. Par nekustamā īpašuma “Spīliens”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

7. Par nekustamā īpašuma “Priediengals”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

8. Par atzinuma sniegšanu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gramzdas 

karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads atsavināšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

9. Par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo 

situāciju  COVID 19 ierobežošanai 

(Ziņo Sociālas un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

10. Par nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

11. Par nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

12. Par nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

13. Par nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

14. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

15. Par nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Papildināt 2020.gada 30.marta sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

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

5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Mazjānīši” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

A.Rolis) 

6. Par nekustamā īpašuma “Spīliens”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

7. Par nekustamā īpašuma “Priediengals”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

8. Par atzinuma sniegšanu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads atsavināšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 
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9. Par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo 

situāciju  COVID 19 ierobežošanai 

(Ziņo Sociālas un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

10. Par nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

11. Par nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

12. Par nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

13. Par nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

14. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 

15. Par nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.02.2020.Nr.2.1.13/398), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.04.2020. 

 

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

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

 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
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Izskata [..] iesniegumu (17.03.2020.Nr.2.1.13/466), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.04.2020. 

 

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

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

 

1.3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.02.2020.Nr.2.1.13/392), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,01 ha platībā, kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] daļu 0,01 ha platībā, kadastra apz. 

[..], kas atrodas Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.04.2020. 

 

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

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

 

1.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.02.2020.Nr.2.1.13/347), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumus uz zemes gabala [..] daļu 2,8 ha platībā, kas atrodas Sikšņos, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] daļu 2,8 ha platībā, kas atrodas 

Sikšņos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.04.2020. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
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 1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (26.02.2020.Nr.2.1.13/412), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu 0,01 ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

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

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 

no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 

(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms 

Rucavai ir ciema statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi 

sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 

Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 

nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 

teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 

izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 

pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 

pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 

maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 

ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 

sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 

maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 

EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

liedz šīs tiesības personu grupai, kas ar pirmo ir vienādos un salīdzināmos apstākļos, tad tā 
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būtu atzīstama par pretēju Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam 

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

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

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

atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2026.gada 

31.martam. 

 

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 pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.03.2020.Nr.2.1.13/476), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu  0,02 ha platībā, kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā. 

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

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības notiekumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

18.punktā. Noteikumu Nr.735 18.3.punkts iepriekš ļāva piemērot nomas maksu 1,5% apmērā 

no zemesgabala kadastrālās vērtības arī lauku teritorijās esošajiem sakņu (ģimenes) dārziem, 

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

gadījumus, kad neapbūvētus zemesgabalus lauku teritorijās var nodot pagaidu lietošanā sakņu 

(ģimenes) dārzu ierīkošanai, piemērojot nomas maksu 1,5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, kā tas šobrīd ir neapbūvētiem zemesgabaliem pilsētā, jo kā zināms 

Rucavai ir ciema statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi 

sakņu dārzu kooperatīvi, kas pamatā tiek iznomāti Liepājas pašvaldības iedzīvotājiem. 
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Tādejādi tā nomnieku grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek 

nostādīta nevienlīdzīgā situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas 

teritorijā, piemēram, Liepājā, jo pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par 

izsoles piemērošanu, kas nav taisnīgi, kā arī prasa nesamērīgus administratīvos resursus no 

pašvaldības, kā arī nav redzams ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali 

pamatā ir 600 m
2
 lieli. Savukārt viena neatkarīga vērtētāja atzinuma, lai noteiktu tirgus nomas 

maksu, aptuvenās izmaksas ir EUR 150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav 

ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m
2
 lieliem zemesgabaliem, ja viena zemesgabala 

novērtējums izmaksā EUR 150,00 apmērā, neskaitot administratīvās izmaksas izsoles 

sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas 

maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā) svārstās robežās no 

EUR 0,27 līdz EUR 5,00 gadā. 

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

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

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

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

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu 0,02 ha platībā,  kas 

atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu uz laika posmu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2026.gada 

31.martam. 

 

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 lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (25.02.2020.Nr.2.1.13/400), kurā lūgts atļaut apmežot 

lauksaimniecības zemi 2,6 ha platībā īpašumā [..], Rucavas pagastā. 

Nekustamais īpašums [..] sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], 

kas atrodas Rucavas pagastā. Īpašuma kopējā platība 66,3 ha. Zemes gabals daļēji meliorēts. 

Īpašnieks apliecina, ka apmežojamā platība nav meliorēta. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 

30.maijā (prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas 
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novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

64840170007 daļēji iekļauta arī mežu teritorijā (M).  

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte I.Riežniece. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas 

plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”) un iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atļaut [..] apmežot īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļu, kuras 

kopējā platība ir 66,3 ha, lauksaimniecības zemi 2,6 ha platībā, kā norādīts pielikumā, 

Rucavas pagastā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.8. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (26.02.2020.Nr.2.1.13/410), kurā lūgts atļaut apmežot 

lauksaimniecības zemi īpašumā [..] Rucavas pagastā. 

Nekustamais īpašums [..] sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

[..], platība 7,9 ha un [..], platība 13,5 ha. Zemes gabali nav meliorēti.  

Saskaņā ar Rucavas novada domes teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 

30.maijā (prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas 

novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

64840200007 un 64840200008 daļēji iekļautas gan lauksaimniecības zemju teritorijā (L1) kas 

ir nemeliorētas lauku zemes, ko atļauts apmežot,  gan arī mežu teritorijā (M).  

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte I.Riežniece. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas 

plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

Nr.7/2013 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”)  un iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Atļaut [..] apmežot īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļu 3,3 ha 

(kopējā platība ir 7,9 ha) lauksaimniecības zemi un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..] daļu 0,59 ha (kopējā platība ir 13,5 ha) lauksaimniecības zemi, kā norādīts pielikumā, 

Rucavas pagastā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.9. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata kopīpašnieku [..] iesniegumu (26.02.2020.Nr.2.1.13/401), kurā lūgts atļaut 

sadalīt nekustamo īpašumu [..] Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. 

Lūgts atļaut atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..], 

noteikt zemes lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz 2006. gada 20. jūnija noteikumiem 

Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

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

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. atļaut [..] atdalīt no īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]  

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

4. Īpašumā [..] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..], noteikt zemes 

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

NĪLM kods 0101. 

 

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

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

 

1.10. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam [..] 
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Metrum" reģ.Nr. 40003388748, 

iesniegumu (10.03.2020.Nr.2.1.8/3/178), kurā lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu 

nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 5,6 ha, sadalīt divās daļās. 

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam Nr. 1 ar paliekošo nosaukumu [..] 

Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 3,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam Nr.2, kam piešķirts jauns nosaukums [..], kas 

izveidojas pēc sadales, Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 2,6 ha (vai vairāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2019.gada 27.decembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.22; 1.17.)  

Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma" prasībām, būvnormatīviem un 

citiem normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, datu bāzes uzturētāju (SIA „IT 

Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta noteikumiem 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu; 14.09.2006. „Zemes 

ierīcības likuma" 19.pantu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 3,0 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] saglabāt esošā īpašuma [..] 

sastāvā.  Ēkām ar kadastra [..] saglabāt adresi: [..], Rucavas pag., Rucavas nov., LV-

3477. 

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

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

NĪLM kods 0101. 

4. Atdalītai zemes vienībai Nr.2  2,6 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..], kurai piešķirts jauns 

nosaukums [..], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.11. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Brastiņi" 
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmernieks.lv" 

Dienvidkurzemes biroja Reģ.Nr.40003783960, iesniegumu (18.03.2020.Nr.2.1.8/3/214), kurā 

lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 3,9 ha, sadalīt divās daļās. 

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam Nr. 1 ar paliekošo nosaukumu [..] 

Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 1,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam Nr.2, kam piešķirts jauns nosaukums [..], kas 

izveidojas pēc sadales, Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 2,6 ha (vai vairāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2019.gada 24.oktobrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.15; 1.10.)  

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma" prasībām, būvnormatīviem un citiem 

normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, datu bāzes uzturētāju (SIA „IT Dati"). 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts J.Veits. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta noteikumiem 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu; 14.09.2006. „Zemes 

ierīcības likuma" 19.pantu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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Rucavas novada domes 2020. gada 30.marta  sēde 

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

apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Projektēto zemes vienību Nr.1 1,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] saglabāt esošā īpašuma [..] 

sastāvā.  Ēkām ar kadastra apzīmējumiem [..], saglabāt adresi: [..]. 

3. Paliekošai zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

4. Atdalītai zemes vienībai Nr.2 2,6 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..], kurai piešķirts jauns 

nosaukums [..], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

6. Īpašumā [..] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] noteikt zemes 

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

NĪLM kods 0101. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.12. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam "Lankas" 
(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmernieks.lv" 

Dienvidkurzemes biroja Reģ.Nr.40003783960, iesniegumu (18.03.2020.Nr.2.1.8/3/216), kurā 

lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalīšanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā zemes vienību ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 14,0 ha, sadalīšanu. Tiek 

atdalīts zemes gabals 6,5 ha platībā (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu 

precizēšanas). Izveidojas trīs zemes vienības. 

Pēc zemes gabala sadales nekustamajam īpašumam Nr. 1 ar plānoto kadastra 

apzīmējumu [..] paliekošo nosaukumu [..] Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība 

būs 5,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam Nr.2, 

ar plānoto kadastra apzīmējumu [..], kam piešķirts jauns nosaukums [..], kas izveidojas pēc 

sadales, Rucavas pagastā Rucavas novadā, zemes platība būs 6,2 ha (vai vairāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas), īpašumam Nr.3 ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] 

paliekošo nosaukumu [..], zemes platība būs 2,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas). 

2019.gada 26.septembrī Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.14; 1.16.)  

Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" prasībām. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma" prasībām, būvnormatīviem un citiem 

normatīviem aktiem, saskaņots ar zemes īpašnieku, datu bāzes uzturētāju (SIA „IT Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta noteikumiem 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.punktu; 14.09.2006. „Zemes 

ierīcības likuma" 19.pantu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sadalei. 

2. Projektēto zemes vienību Nr.1  5,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] saglabāt esošā īpašuma [..] 

sastāvā. 

3. Paliekošai zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

4. Atdalītai zemes vienībai Nr.2  6,2 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..], kurai piešķirts jauns 

nosaukums [..], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Projektēto zemes vienību Nr.3  2,5 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas) ar plānoto kadastra apzīmējumu [..] saglabāt esošā īpašuma [..] 

sastāvā. 

6. Paliekošai zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

7. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

8. Īpašumā [..] paliekošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] noteikt zemes 

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

NĪLM kods 0201. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (27.02.2020.Nr.2.1.13/413), kurā lūgts zemes nodokļa 

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

pievienota politiski represētās personas apliecības numurs. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) 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 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

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

50% 2020.gadā. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.14. Par atveramo vārtu novietojumu derīgo izrakteņu ieguves vietā 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” Reģ.Nr.40003466281, juridiskā adrese: 

Vaiņodes iela 1, Rīga, vēstuli (06.03.2020.Nr.2.1.8/3/168), kurā, pamatojoties uz likuma “Par 

autoceļiem” 5.panta 4.daļu (komersanta ceļa īpašniekam ceļu lietošanas aizliegšana un 

ierobežošana jāsaskaņo ar vietējo pašvaldību), lūgts saskaņot atveramo vārtu izvietošanu uz 

LVM īpašumā esošā DIIV (derīgo izrakteņu ieguves vieta) pievedceļa, kartē norādītā vietā. 

LVM informē, ka derīgo izrakteņu ieguves vietas “Liepieni – LVM” Dunikas pagastā, 

zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.64520010028, apsaimniekošanas vajadzībām ar 

mērķi ierobežot nepiederošu personu iekļūšanu derīgo izrakteņu ieguves vietā, uz LVM 

īpašumā esošā derīgo izrakteņu ieguves vietas ceļa izvietoti atveramie (slēdzamie) vārti. Tie 

tiks uzstādīti tieši uz nobrauktuves pie derīgo izrakteņu ieguves vietas “Liepieni – LVM”, 

netraucējot caurbraukšanai izmantot blakus esošo ceļu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par autoceļiem” 5.panta 4.daļu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Saskaņot ar AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” Reģ.Nr.40003466281 atveramo vārtu 

atrašanos uz nobrauktuves uz derīgo izrakteņu ieguves vietu “Liepieni – LVM”, zemes 

vienības kadastra apzīmējums Nr.64520010028, Dunikas pagastā ar noteikumu, ka tiek 

nodrošināta automašīnām apgriešanās vieta pie vārtiem. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.15. Par adreses likvidāciju 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Sakarā ar būvju dzēšanu  Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, tika 

aktualizēti dati: dzēstas būves ar kadastra apzīmējumiem 64840080213001  un 

64840080213002 ar adresi "Punduri", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477, kuras 

atradās uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64840080213.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumu Nr.698 "Adresācijas  noteikumi"  30. punktu, kas nosaka, ka beidzot pastāvēt 

adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā 

institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu un Adresācijas noteikumu 9. punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 

piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas 

objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā 

adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Likvidēt adresi "Punduri", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.16. Par noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķu izvērtēšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata Valsts zemes dienesta vēstuli (16.03.2020.Nr.2-04/160), kas Rucavas novada 

domes lietvedībā reģistrēta 16.03.2020.Nr.2.1.8/3/207, kurā informēts par 2020.gada 

18.februārī Ministru kabineta pieņemtajiem grozījumiem 2006.gada 20.jūnija Ministru 

kabineta noteikumos Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, ar kuriem noteikti 

papildus nosacījumi, kādos gadījumos nav nosakāma apbūves zeme.  

Vēstulē minēti arī pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi “Vīzuļu priedieni”, 

“Līzenieki”, “Urbums”. 

Lietošanas mērķu noteikumu 28.
1 

punkts paredz, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem 

teritorija nevar tikt izmantota apbūvei, tad lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases 

“Apbūves zeme” nenosaka. Gadījumi attiecināmi uz neapbūvētām zemes vienībām, kurām pēc 

Valsts meža dienesta datiem reģistrēts zemes lietošanas veids “mežs”. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz iepriekš minēto, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Pašvaldībai piederošai zemes vienībai “Vīzuļu priedieni” kadastra apzīmējums 

64840170053 mainīt zemes lietošanas mērķi no mērķa: “Pārējo sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūve NĪLM kods 0908 uz mērķi: “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība” NĪLM kods 0201. 

2. Pašvaldībai piederošai zemes vienībai “Līzenieki” kadastra apzīmējums 64840010043 

mainīt zemes lietošanas mērķi no mērķa: “Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

NĪLM kods 0908 uz mērķi: “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība” NĪLM kods 0201. 

3. Pašvaldībai piederošai zemes vienībai “Urbums” kadastra apzīmējums 64840150049 

mainīt zemes lietošanas mērķi no mērķa: “Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 

NĪLM kods 0908 uz mērķi: “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība” NĪLM kods 0201. 

 

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

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

 

1.17. Par 27.02.2020. Domes lēmuma 1.22 (prot.Nr.3) precizēšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

25.03.2020.(prot.Nr.4) ieteikumu un pamatojoties uz konstatēto kļūdu īpašuma “Skābarži” 

kadastra numurs 64520170003, Dunikas pagastā sadalē, kur netika pieņemts lēmums par ēku 

izdalīšanu, nepieciešams precizēt 27.02.2020. Domes lēmuma 5.punktu un 6.punktu un 

papildināt lēmumu ar 7., 8. un 9.punktu. 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. precizēt 27.02.2020. Domes lēmuma 1.22 (prot.Nr.3) “Par nekustamā īpašuma 

“Skābarži” sadalīšanu” 5.punktu un 6.punktu;  
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2. piekto punktu izteikt šādi: atdalīt no zemes vienības “Skābarži” kadastra apzīmējums 

64520170003 zemes gabalu 2,9 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas); 

3. sesto punktu izteikt šādi: atdalītam zemes gabalam piešķirt jaunu nosaukumu 

“Jaunskābarži”; 

4. septīto punktu izteikt šādi: atdalītam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – 

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

5. astoto punktu izteikt šādi: atdalītam zemes gabalam “Jaunskābarži” noteikt statusu – 

pašvaldībai piekritīga zeme. 

6. Devīto punktu izteikt šādi: paliekošai zemes vienībai “Skābarži” 

kad.apz.64520170003, platība 1,2 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

robežu precizēšanas), noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM kods - 0101. 

7. Nekustamo īpašumu “Jaunskābarži” reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 

Sakarā ar to, ka domes sēdes darba kārtībā apstiprināti papildus jautājumi, kas izskatīti  

Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas sēdē, 

priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu apstiprinātos papildjautājumus 5.,10., 

11.,12.,13.,14. un 15.jautājumu izskatīt reizē ar citiem Lauksaimniecības, vides aizsardzības 

un zvejniecības pastāvīgās komitejas jautājumiem. Deputāti piekrīt. 

 

5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Mazjānīši” 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata SIA “ZIEMUPE 7” Reģ.Nr.52103037181, juridiskā adrese Krūmu iela 55-20, 

Liepāja, iesniegumu (26.02.2020.Nr.2.1.13/411), kurā lūgts mainīt zemes gabala “Mazjānīši” 

kad.Nr.64840070017, zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes 

uz mērķi - dabas pamatnes rekreācijas nozīmes zemes lietošanas mērķi, atbilstoši spēkā 

esošam Rucavas novada teritorijas plānojumam. 

Saskaņā ar Rucavas novada domes teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2013.gada 

30.maijā (prot.Nr.8.1.) ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par Rucavas 

novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība atrodas dabas parka “Pape” 

dabas lieguma zonā , teritorijas daļā pie Papes ezera, kur apbūve nav pieļaujama un neatbilst 

zemes vienībai iepriekš noteiktais lietošanas mērķis. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Mainīt SIA “ZIEMUPE” Reģ.Nr.42103038221, piederošā īpašuma “Mazjānīši” Rucavas 

pagastā, zemes vienībai “Mazjānīši” kadastra apzīmējums 64840070017, zemes lietošanas 

mērķi no mērķa: individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme kods 0601  uz mērķi - dabas 

pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 

saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

kods 0501. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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10. Par nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā,  

Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu 

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3, p.1.2.) uzdodot veikt 

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Pie Strautiņi 2”, kad. Nr. 64520170022, un izstrādāt 

izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000593258 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 27.septembrī. 

Nekustamais īpašums “Pie Strautiņi 2” atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā ar 

kadastra numuru 64520170022, un sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64520170022, ar kopējo platību 4,08 ha.  Zemes gabala konfigurācija un reljefs 

piemērots lauksaimniecībai. Lauksaimniecības zemes aizņem 1,92 ha vai 47% no kopējās 

platības. Augsnes apstākļu un reljefa dēļ piemērotas ganībām un pļavām. Zeme pašlaik netiek 

apsaimniekota, daļēji aizaugusi ar krūmiem un kokiem.  

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģ.Nr.40003518352, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma, ar kadastra numuru 64520170022, kas atrodas Rucavas 

novadā, Dunikas pagastā “Pie Strautiņi 2” tirgus vērtība uz 2020.gada 11.februāri ir EUR 

10100.00. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 217.80. Ievērojot 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā 

nostiprināto principu, ka publiskas personas manta atsavināma un nododama īpašumā citai 

personai par iespējami augstāku cenu, nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, kad. Nr. 

64520170022, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma 

vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, EUR 

10318,00 apmērā. 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 3.panta 

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

mantas pārdošana izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 9.panta 

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 30.03.2020. (protokols Nr.5) un Finanšu pastāvīgās komitejas 30.03.2020.(protokols 

Nr.4) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie 

Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520170022, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
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2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kad. Nr. 64520170022 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 10318,00 

(desmit tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022, izsoles  komisijai, šādā 

sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: 

nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste 

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Izsolē iegūtos līdzekļus izlietot konkrētiem mērķiem, kuri apspriesti un apstiprināti 

domes sēdē, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības apstiprināto attīstības plānu. 

 

Pielikumā: 30.03.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170022 izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

11. Par nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā,  

Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu 

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3, p.1.2.) uzdodot veikt 

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Pie Lūķeniekiem”, kad. Nr. 64520170021, un 

izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000592320 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 28.augustā. 

Nekustamais īpašums “Pie Lūķeniekiem” atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā ar 

kadastra numuru 64520170021, un sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64520170021, ar kopējo platību 8,37 ha.   

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, reģ.Nr.40003518352, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma, ar kadastra numuru 64520170021, kas atrodas Rucavas 

novadā, Dunikas pagastā “Pie Lūķeniekiem” tirgus vērtība uz 2020.gada 11.februāri ir EUR 

16900.00. Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 217,80. Ievērojot 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā 

nostiprināto principu, ka publiskas personas manta atsavināma un nododama īpašumā citai 

personai par iespējami augstāku cenu, nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, kad. Nr. 

64520170021, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma 

vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, 

EUR 17118,00 apmērā. 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 3.panta 

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

mantas pārdošana izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 9.panta 

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

atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles 
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termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 30.03.2020. (protokols Nr.5) un Finanšu pastāvīgās komitejas 30.03.2020. 

(protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie 

Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520170021, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, 

kad. Nr. 64520170021 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 17118,00 

(septiņpadsmit tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170021, izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 664520170021, izsoles  komisijai, 

šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas 

locekļi: nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, 

juriste Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Izsolē iegūtos līdzekļus izlietot konkrētiem mērķiem, kuri apspriesti un apstiprināti 

domes sēdē, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības apstiprināto attīstības plānu. 

 

Pielikumā: 30.03.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170021 izsoles noteikumi uz 15 lp. 

12. Par nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas pagastā, 

 Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu 

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3, p.1.2.) uzdodot veikt 

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Tebras”, kad. Nr. 64520020066, un izstrādāt izsoles 

noteikumus. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000580779 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2018.gada 10.augustā. 

Nekustamais īpašums “Tebras” atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā ar kadastra 

numuru 64520020066, un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520020066, ar 

kopējo platību 1,24 ha (meža zemes ar 1,24 ha ar mežaudzi).   

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģ.Nr. 41503053180, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra 

numuru 64520020066, tirgus vērtība uz 2020.gada 7.martā ir EUR 5200,00. Izdevumi par 

nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 180,00. Ievērojot Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas 

personas manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

nekustamā īpašuma “Tebras”, kad. Nr. 64520020066, nekustamā īpašuma novērtējuma 
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izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi 

cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, EUR 5380,00 apmērā. 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 3.panta 

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

mantas pārdošana izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 9.panta 

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu  un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 30.03.2020. (protokols Nr.5) un Finanšu pastāvīgās komitejas 30.03.2020. 

(protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520020066, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64520020066 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 5380,00 (pieci 

tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520020066, izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520020066, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: 

nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste 

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Izsolē iegūtos līdzekļus izlietot konkrētiem mērķiem, kuri apspriesti un apstiprināti 

domes sēdē, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības apstiprināto attīstības plānu. 

 

Pielikumā: 30.03.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tebras”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520020066 izsoles noteikumi uz 15 lp. 

13. Par nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas pagastā,  

Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu 

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3, p.1.2.) uzdodot veikt 

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Žābaki”, kad. Nr. 64520170004, un izstrādāt izsoles 

noteikumus. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000594090 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2019.gada 25.oktobrī. 
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Nekustamais īpašums “Žābaki” atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā ar kadastra 

numuru 64520170004, un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64520170004, ar 

kopējo platību 8,95 ha (t.sk.meža zemes ar 1,33 ha ar mežaudzi).   

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģ.Nr. 41503053180, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra 

numuru 64520170004, tirgus vērtība uz 2020.gada 7.martā ir EUR 6500,00. Izdevumi par 

nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 180,00. Ievērojot Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas 

personas manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

nekustamā īpašuma “Žābaki”, kad. Nr. 64520170004, nekustamā īpašuma novērtējuma 

izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi 

cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, EUR 6680,00 apmērā. 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 3.panta 

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

mantas pārdošana izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 9.panta 

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu  un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 30.03.2020. (protokols Nr.5) un Finanšu pastāvīgās komitejas 30.03.2020. 

(protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520170004, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64520170004 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 6680,00 (seši 

tūkstoši seši simti astoņdesmit euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170004, izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170004, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: 

nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste 

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Izsolē iegūtos līdzekļus izlietot konkrētiem mērķiem, kuri apspriesti un apstiprināti 

domes sēdē, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības apstiprināto attīstības plānu. 

 

Pielikumā: 30.03.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Žābaki”, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170004 izsoles noteikumi uz 15 lp. 
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14. Par nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu 

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3, p.1.2.) uzdodot veikt 

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Jaunie Zeltkalni”, kad. Nr. 64840040004, un izstrādāt 

izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000570937 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2017.gada 18.septembrī. 

Nekustamais īpašums “Jaunie Zeltkalni” atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 

kadastra numuru 64840040004, un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

64840040279, ar kopējo platību 4,07 ha (t.sk.meža zemes ar 3,66 ha ar mežaudzi).   

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģ.Nr. 41503053180, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 

kadastra numuru 64840040004, tirgus vērtība uz 2020.gada 7.martā ir EUR 10800,00. Izdevumi 

par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 180,00. Ievērojot Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas 

personas manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, kad. Nr. 64840040004, nekustamā īpašuma novērtējuma 

izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi 

cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, EUR 10980,00 apmērā. 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 3.panta 

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

mantas pārdošana izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 9.panta 

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 30.03.2020. (protokols Nr.5) un Finanšu pastāvīgās komitejas 30.03.2020. 

(protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai  Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840040004, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

kad. Nr. 64840040004 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 10980,00 

(desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840040004, izsoles noteikumus. 
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4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840040004, izsoles  komisijai, šādā 

sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: 

nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste 

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Izsolē iegūtos līdzekļus izlietot konkrētiem mērķiem, kuri apspriesti un apstiprināti 

domes sēdē, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības apstiprināto attīstības plānu. 

 

Pielikumā: 30.03.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunie Zeltkalni”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840040004 izsoles noteikumi uz 15 lp. 

15. Par nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par īpašumu 

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.3, p.1.2.) uzdodot veikt 

novērtējumu nekustamajam īpašumam “Vīzuļu priedieni”, kad. Nr. 64840170053, un izstrādāt 

izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000570772 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2017.gada 12.septembrī. 

Nekustamais īpašums “Vīzuļu priedieni” atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 

kadastra numuru 64840170053, un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

64840170053, ar kopējo platību 2,36 ha (t.sk.meža zemes ar 1,8 ha ar mežaudzi).   

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „TF Universal”, reģ.Nr. 41503053180, 

noteicis, ka nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar 

kadastra numuru 64840170053, tirgus vērtība uz 2020.gada 7.martā ir EUR 5000,00. Izdevumi 

par nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 180,00. Ievērojot Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas 

personas manta atsavināma un nododama īpašumā citai personai par iespējami augstāku cenu, 

nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, kad. Nr. 64840170053, nekustamā īpašuma 

novērtējuma izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, 

tādējādi cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, EUR 5180,00 apmērā. 

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

pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 3.panta 

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

mantas pārdošana izsolē, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu 

var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai, 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 

kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, 9.panta 

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 30.03.2020. (protokols Nr.5) un Finanšu pastāvīgās komitejas 30.03.2020. 

(protokols Nr.4) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840170053, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

kad. Nr. 64840170053 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 5180,00 

(pieci tūkstoši simts astoņdesmit euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840170053, izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840170053, izsoles  komisijai, šādā 

sastāvā: komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: 

nekustamā īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste 

Santa Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

6. Izsolē iegūtos līdzekļus izlietot konkrētiem mērķiem, kuri apspriesti un apstiprināti 

domes sēdē, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības apstiprināto attīstības plānu. 

 

Pielikumā: 30.03.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vīzuļu priedieni”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840170053 izsoles noteikumi uz 15 lp. 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

2.1. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (20.02.2020. Nr.2.1.13/380), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu dzīvokļa rindā Rucavas pagastā un iesniegums 

(20.02.2020. Nr.2.1.13/381), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvokļa “Purenes”-19, 

piešķiršanu Rucavas pagastā. [..] 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 

Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai 

nav piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.   

Rucavas novada pašvaldībai uz 01.04.2020. ir brīvs dzīvoklis centrā “Purenes”-19,  

Rucavas novada Rucavas pagasta Rucavā. Persona neatbilst likumā “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”  paredzētajām kategorijām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas 

pirmām kārtām, kā arī pēc 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018  “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” persona uzņemama rindā vispārējā 

kārtībā. Uz 2020.gada martu dzīvokļu rindā Rucavas pagastā ir 20 personas.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 11.8. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.04.2020. vispārējā kārtībā. 

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

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (24.02.2020. Nr.2.1.13/391), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par uzņemšanu dzīvokļu rindā uz divistabu un trīs istabu dzīvokli 

Rucavas centrā. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 

Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai ir 

piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.   

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā 11.8. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.04.2020. vispārējā kārtībā. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2.3. Par uzņemšanu Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (12.03.2020. Nr.2.1.13/454), 

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

centrā. 

 Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, ko 

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai. Persona ir deklarēta 

Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā dienesta sniegtās informācijas personai 

nav piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.   

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.6/2018 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 11.8. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Uzņemt Rucavas pagasta dzīvokļu rindā [..] ar 01.04.2020. vispārējā kārtībā. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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Sakarā ar to, ka domes sēdes darba kārtībā apstiprināts papildus jautājums, kas piederas 

pie Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumiem, priekšsēdētājs J.Veits 

izsaka priekšlikumu apstiprināto papildus jautājumu “4.Par dzīvojamās telpas īres līguma 

izbeigšanu Dunikas pagastā”  izskatīt reizē ar citiem Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības 

komitejas jautājumiem. Deputāti piekrīt. 

 

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (25.03.2020.Nr.2.1.13/481), 

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

pagastā, Rucavas novadā izbeigšanu ar 01.04.2020.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2011.gada 1.aprīlī un 2016.gada 10.martā, 

pagarināts uz laika posmu līdz 2021.gada 31.martam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu 

nodaļas sniegtās informācijas uz 26.03.2020. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem 

maksājumiem nav. 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt īres un komunālo maksājumu 

aprēķinu adresē [..], Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads ar [..] ar 2020.gada 

31.martu. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

 

No sēdes telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

3.1. SIA “Spīlas” 2019.gada pārskata apstiprināšana 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Deputāti izskata jautājumu par SIA “Spīlas” 2019.gada pārskata apstiprināšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas otro punktu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Apstiprināt SIA “Spīlas” 2019.gada pārskatu. 

 

Pielikumā: SIA “Spīlas” 2019.gada pārskats uz 11 lp. 
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Tā kā 2020.gada 30.marta notikušajā Finanšu komitejā “3.2. Par SIA „Spīlas” 

likvidāciju” jautājumā lēmums netika pieņemts, tad arī domes sēdē jautājums netiek izskatīts. 

 

3.3. Par Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

 

Izskata jautājumu par Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas pirmā termiņa 

pārcelšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk likums) 1. un 2. 

pantu un pārejas noteikumu 3.punktu, kur noteikts maksāt nekustamā īpašuma nodokli 

Latvijas vai ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā, 

lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums. 

Pamatojoties uz likuma 9.panta pirmo un otro daļu, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par 

nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā Rucavas novada domes 2020.gada 16.marta rīkojumu 

Nr. 2.1.5/D-24 “Par iestāžu rīcību, lai ierobežotu konoravīrusa izraisītās slimības “Covid-19” 

izplatību” un pamatojoties uz likuma 6.panta 3. daļu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Pārcelt Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas pirmo termiņu no 31.03.2020. uz 

30.04.2020. 

 

3.4. Par īres maksas apstiprināšanu ēkas “Dzintarvēji” vienai telpai 

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes priekšsēdētāja 16.03.2020. rīkojumu Nr. 

2.1.5/D-23 tika veikts aprēķins īres maksas aprēķinu telpai ar platību 119.30 m
2
 ēkā 

“Dzintarvēji” Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads, ēkas kadastra Nr. 64840110131001 

(pielikums Nr.1). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 

apakšpunktu  tiek noteikt īres maksu telpai  ar platību 119.30 m
2
 ēkā “Dzintarvēji”  Pape, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, ēkas kadastra nr. 64840110131001, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt ar 2020. gada 1.aprīli ēkas “Dzintarvēji” vienas telpas (119.30 m

2
) nomas 

maksu Rucavas novada iedzīvotājiem , kuru deklarētā dzīves vieta ir Rucavas novadā 

un juridiskajai personai, kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā 

juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Rucavas novadā  12,40 euro  (bez PVN)  

diennaktī. 

2. Apstiprināt ar 2020. gada 1.aprīli ēkas “Dzintarvēji” vienas telpas (119.30 m
2
) nomas 

maksu citu novadu iedzīvotājiem  un juridiskai personai, kuru Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese vai struktūrvienība nav reģistrēta Rucava 

novadā 16.12 euro (bez PVN) diennaktī. 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 



28 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 30.marta  sēde 

Apstiprinot domes sēdē iekļauto papildus jautājumu “9. Par atbalstu bērnu ēdināšanas 

nodrošināšanai sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju  COVID 19 ierobežošanai” būs 

nepieciešams veikt budžeta grozījumus, tad priekšsēdētājs J.Veits ierosina izskatīt apstiprināto 

papildus jautājumu pirms “3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020.gada 

pamatbudžetā” jautājuma . Deputāti piekrīt. 

 

9. Par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo 

situāciju  COVID 19 ierobežošanai 

(Ziņo Sociālas un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja G.Zeme) 

 

Izskata jautājumu par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai sakarā ar valstī 

noteikto ārkārtējo situāciju  COVID 19 ierobežošanai.  

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, Sociālās un medicīnas lietu pastāvīgās komitejas 30.03.2020. 

(protokols Nr.1) un Finanšu pastāvīgās komitejas 30.03.2020. (protokols Nr.4) ieteikumu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā tiek piešķirts pabalsts bērnu 

ēdināšanas izdevumu segšanai ģimenēm, kurās ir:  

1.1. pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt 

pirmsskolas izglītības iestādi; 

1.2. 1.-9.klases skolēni, kuri šajā laika periodā iegūst pamatskolas izglītību, 

mācoties attālināti. 

2. Noteikt pabalsta apmēru 0,90 euro vienam bērnam par katru mācību dienu, sākot no 

2020.gada 13.marta līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigu termiņam, bet ne 

ilgāk kā mācību gada beigām. 

3. Pabalsta izmaksu nodrošināt līdz nākošā mēneša 25.datumam. 

4. Līdzekļus pabalsta izmaksai novirzīt no Rucavas un Sikšņu pamatskolas budžetā 

paredzētiem līdzekļiem skolnieku ēdināšanai, PII “Zvaniņš” budžetā paredzētiem 

līdzekļiem audzēkņu ēdināšanai un Sociālā dienesta budžetā paredzētiem līdzekļiem 

pabalstiem ārkārtas situācijā. 

5. Sociālajam dienestam nodrošināt pabalstu izmaksu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. 

 

 3.5. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā 

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

 

Izskata sagatavotos grozījumus Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu 

grozījumus 5530 euro apmērā (1. pielikums). 
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2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 5530 euro 

apmērā (2. pielikums). 

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

Rucavas novada domes 27.12.2019. saistošos noteikumos Nr.10/B „Par Rucavas 

novada pašvaldības 2020.gada budžetu””. 

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

dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

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

pieejami Rucavas novada pašvaldībā. 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Spīliens”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu 

par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Spīliens” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu” (prot.Nr.3; 3.4.), ar kuru tika 

nolemts nodot atsavināšanai par brīvu cenu Rucavas novada domei piederošo nekustamo 

īpašumu “Spīliens”, kad. Nr.64840010105, un apstiprināti izsoles noteikumi. 

2020.gada 24.martā notika nekustamā īpašuma “Spīliens”, kad. Nr.64840010105, 

Rucavas pagasta, Rucavas novadā izsole, uz kuru ieradās divi izsolei reģistrēti dalībnieki.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 - SIA “Pamats Īpašumi”, 

reģistrācijas Nr. Nr. 44103037309, adrese Lāčplēša iela 2-3, Rīga, LV-1010, nosolīja minēto 

nekustamo īpašumu par augstāko cenu,  kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles 

uzvarētājs) un apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu - EUR 

9600.00 (deviņi tūkstoši seši simti euro). 

Atbilstoši izsoles noteikumu 3.13. punktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis 

augstāko cenu, desmit darba dienu laikā no izsoles dienas un rēķina saņemšanas jāiemaksā 

Rucavas novada pašvaldības kontā nosolītā nekustamā īpašuma cena, atskaitot no tās 

iemaksātā nodrošinājuma summu. 

Izsoles uzvarētājs domes norēķinu kontā 2020.gada 11.martā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 560,00 EUR un 2020.gada 25.martā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 

9040.00 EUR. Līdz ar to SIA “Pamats Īpašumi” ir samaksājis visu nekustamā īpašuma 

pirkuma maksu - 9600.00 (deviņi tūkstoši seši simti euro 00 centi) un saskaņā ar izsoles 

noteikumu 3.16.punktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mutiskā izsole ir atzīstama par notikušu un tās rezultāti ir 

apstiprināmi, un pamatojoties Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 

daļu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2020.gada 24.marta nekustamā īpašuma “Spīliens”, kad. Nr.64840010105, 

Rucavas pagasta, Rucavas novadā, izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātu.  

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “Pamats Īpašumi”, reģistrācijas Nr. 44103037309, 

adrese Lāčplēša iela 2-3, Rīga, LV-1010, ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

“Spīliens”, kad. Nr.64840010105, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Pamats Īpašumi”, reģistrācijas Nr. 44103037309. 

 

Pielikumā: 2020. gada 24.marta izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Priediengals”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles 

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2020.gada 27.februārī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Priediengals” atsavināšanu un brīvās cenas apstiprināšanu” (prot.Nr.3; 3.3.), ar kuru 

tika nolemts nodot atsavināšanai par brīvu cenu Rucavas novada domei piederošo nekustamo 

īpašumu “Priediengals”, kad. Nr.64840010114, un apstiprināti izsoles noteikumi. 

2020.gada 24.martā notika nekustamā īpašuma “Priediengals”, kad. Nr.64840010114, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsole, uz kuru ieradās viens izsolei reģistrēts dalībnieks.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 - SIA “Pamats Īpašumi”, 

reģistrācijas Nr. Nr. 44103037309, adrese Lāčplēša iela 2-3, Rīga, LV-1010, nosolīja minēto 

nekustamo īpašumu ar vienu soli, kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs) 

un apliecināja gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu EUR 7700.00 (septiņi 

tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) 

Atbilstoši izsoles noteikumu 3.13. punktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis 

augstāko cenu, desmit darba dienu laikā no izsoles dienas un rēķina saņemšanas jāiemaksā 

Rucavas novada pašvaldības kontā nosolītā nekustamā īpašuma cena, atskaitot no tās 

iemaksātā nodrošinājuma summu. 

Izsoles uzvarētājs domes norēķinu kontā 2020.gada 11.martā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 720.00 EUR un 2020.gada 25.martā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 

6980.00 EUR. Līdz ar to SIA “Pamats Īpašumi” ir samaksājis visu nekustamā īpašuma 

pirkuma maksu - EUR 7700.00 (septiņi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi) un saskaņā ar 

izsoles noteikumu 3.16.punktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mutiskā izsole ir atzīstama par notikušu un tās rezultāti ir 

apstiprināmi, un pamatojoties Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 

daļu, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
1. Atzīt 2020.gada 24.marta nekustamā īpašuma “Priediengals”, kad. Nr.64840010114, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātu.  

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “Pamats Īpašumi”, reģistrācijas Nr. 44103037309, 

adrese Lāčplēša iela 2-3, Rīga, LV-1010, ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

“Priediengals”, kad. Nr.64840010114, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “Pamats Īpašumi”, reģistrācijas Nr. 44103037309. 

 

Pielikumā: 2020.gada 24.marta izsoles protokola kopija uz 2 lpp. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

8. Par atzinuma sniegšanu Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, atsavināšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 
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Rucavas novada domes 2020. gada 30.marta  sēde 

Izskata Priekules novada pašvaldības iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu Priekules 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules 

novads atsavināšanai, 

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

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
Piekrīt Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, 

Gramzdas pagasts, Priekules novads, atsavināšanai. 

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

 

Izpilddirektors E.Bertrams informē deputātus par pašvaldības darba organizēšanu 

ārkārtas situācijas laikā un par dažādiem saimnieciskajiem darbiem pašvaldības teritorijā.  

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits sniedz informāciju par valsts prezidenta Egila Levita 

vizīti Rucavas pagasta “Zvanītājos” un informē par administratīvi teritoriālās reformas 

procesu. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.30 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi. 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            01.04.2020. 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   01.04.2020.   


