
 
 

     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 23. jūlijā                                                                                                             Nr.10 

Sēde sasaukta pulksten 14.00 

Sēdi atklāj pulksten 14.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Antra Ate, Andis Rolis (personisku iemeslu dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Ķūse, finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste Santa Zuļģe, 

teritorijas plānotājs Evita Kalēja, klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova, finanšu 

nodaļas vadītāja Evita Freimane Vaitele 

 

Piedalās: 

[..] 

 

 

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 priekšsēdētāja vienieks J.Veits) 

  

1.1. Par detālplānojumu  izstrādes vadītāja maiņu 

1.2. Par lokālplānojuma  izstrādes vadītāja maiņu 

1.3. Par kļūdu labošanu Rucavas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā (protokols 

Nr. 3, punkts 1.1) 

1.4. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

1.17. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

1.18. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizējamam zemesgabalam “Čakstes” 

 

2. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

  2.1. Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu 

 

3. Par Rucavas novada domes pārstāvja apstiprināšanu biedrībā “Liepājas rajona 

partnerība” 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

4. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J.Veitam 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2020.gada 23.jūlija sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

5. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

5.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā  

5.2. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

5.3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar KS “Rucavas krājaizdevu sabiedrību” 

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

5.5. Par dzīvokļa Rucavas novadā Rucavas pagastā izīrēšanu 
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6. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, juriste S.Zuļģe, finanšu nodaļas 

vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

6.1. Par grozījumiem Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā 

6.2. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus 

6.3. Par nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu otrā izsolē 

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

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

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

otrā izsolē 

6.6. Par nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

6.7. Par pašizmaksas apstiprināšanu grāmatai “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats 

Rucavas vēsturē”. 

6.8. Par grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē”  nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā 

6.9. [..] iesnieguma izskatīšana par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

6.10. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

6.11. Par atzinuma sniegšanu Durbes novada domei aizņēmuma saņemšanai 

6.12. SIA “Priekules slimnīcas” iesnieguma izskatīšana par pamatkapitāla palielināšanu 

6.13. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2019.gada 28.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību 

Rucavas novadā”” apstiprināšanu 

6.14. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2020. gada darba plāna 

apstiprināšana 

6.15. Par parāda izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

6.16. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā  

6.17. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2016.gada 30.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”” apstiprināšanu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Papildināt 2020.gada 23.jūlija sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

5. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

5.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā  

5.2. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

5.3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar KS “Rucavas krājaizdevu sabiedrību” 

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

5.5. Par dzīvokļa Rucavas novadā Rucavas pagastā izīrēšanu 

 

6. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits, finanšu analītiķe I.Reine, juriste S.Zuļģe, finanšu nodaļas 

vadītāja E.Freimane-Vaitele) 

6.1. Par grozījumiem Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā 

6.2. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus 

6.3. Par nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu otrā izsolē 

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

atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

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

otrā izsolē 
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6.6. Par nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā izsoles atzīšanu par 

notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

6.7. Par pašizmaksas apstiprināšanu grāmatai “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats 

Rucavas vēsturē”. 

6.8. Par grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē”  nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā 

6.9. [..] iesnieguma izskatīšana par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

6.10. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

6.11. Par atzinuma sniegšanu Durbes novada domei aizņēmuma saņemšanai 

6.12. SIA “Priekules slimnīcas” iesnieguma izskatīšana par pamatkapitāla palielināšanu 

6.13. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2019.gada 28.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību 

Rucavas novadā”” apstiprināšanu 

6.14. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2020. gada darba plāna 

apstiprināšana 

6.15. Par parāda izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

6.16. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā  

6.17. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2016.gada 30.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”” apstiprināšanu 

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par detālplānojumu  izstrādes vadītāja maiņu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

 Sakarā ar Rucavas novada domes teritorijas plānotājas Sanitas URTĀNES ilgāku 

prombūtni uz noteiktu laiku ir nepieciešams mainīt izstrādes procesā esošajiem 

detālplānojumiem izstrādes vadītāju. 

Uz doto brīdi izstrādes procesā ir seši detālplānojumi, kuriem ar Rucavas novada domes 

lēmumiem par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Sanita URTĀNE: 

1) “Jaunpelči” kad.Nr. 6484 001 0147, 

2) “Meža Krustceles” kad.Nr. 6484 008 0194, “Krustojums” kad.Nr. 6484 008 0923, 

“Krustojumi” kad.Nr. 6484 008 0317  (zemes vienības kadastra apzīmējumi 6484 008 

0317 un 6484 008 0199); 

3) “Sklandiņi” kad.Nr. 6484 007 0032; 

4) “Viesmīlis” kad.Nr. 6484 007 0121, “Ezīši” kad.Nr. 6484 007 0201, “Bīčas” kad.Nr. 

6484 011 7345, “Atpūtas” kad.Nr. 6484 011 0132, “Rožsili” kad.Nr. 6484 11 0189 un 

“Reimaņi” kad.Nr. 6484 011 0083. 

5)  “Jaunputni” kad.Nr. 6484 015 0034 un “Lāsītes” kad.Nr. 6484 015 0081; 

6) “Dālijas parks” kad. Nr. 6484 001 0068. 

Par izstrādes  vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas plānotāju Evitu KALĒJU. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014 noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  98. punktu. 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. apstiprināt Rucavas  novada teritorijas plānotāju Evitu KALĒJU par izstrādes vadītāju, 

izstrādes procesā esošajiem detālplānojumiem: 
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1.1. “Jaunpelči” kad.Nr. 6484 001 0147, zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 001 

0027; 

1.2.“Meža Krustceles” kad.Nr. 6484 008 0194, “Krustojums” kad.Nr. 6484 008 0923, 

“Krustojumi” kad.Nr. 6484 008 0317  zemes vienības kadastra apzīmējumi 6484 008 

0317 un 6484 008 0199; 

1.3. “Sklandiņi” kad.Nr. 6484 007 0032; 

1.4. “Viesmīlis” kad.Nr. 6484 007 0121, “Ezīši” kad.Nr. 6484 007 0201, “Bīčas” kad.Nr. 

6484 011 7345, “Atpūtas” kad.Nr. 6484 011 0132, “Rožsili” kad.Nr. 6484 11 0189 un 

“Reimaņi” kad.Nr. 6484 011 0083; 

1.5. “Jaunputni” kad.Nr. 6484 015 0034 un “Lāsītes” kad.Nr. 6484 015 0081; 

1.6. “Dālijas parks” kad. Nr. 6484 001 0068. 

2. Uzdod teritorijas plānotājai Evitai KALĒJAI lēmumu paziņot administratīvā procesa 

dalībniekiem, kurus skar šis lēmums. 

 

Lēmumu viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 

Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
1.2. Par lokālplānojuma  izstrādes vadītāja maiņu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

 Sakarā ar Rucavas novada domes teritorijas plānotājas Sanitas URTĀNES ilgāku 

prombūtni uz noteiktu laiku ir nepieciešams mainīt izstrādes procesā esošajam lokālplānojumam 

“OSTMALA” izstrādes vadītāju. 

Uz doto brīdi izstrādes procesā ir viens lokālplānojums - “OSTMALA” kad.apz. 6484 

011 0011. 

Lokālplānojuma teritorijā ietverti nekustamie īpašumi: “Ietekas” kad.apz. 6484 011 

0321, “Vasaras” kad.apz. 6484 011 0324, “Bleivi” kad.apz.6484 011 0320, “Viesmīlis” kad.apz. 

6484 007 0121, “Bīčas” kad.apz. 6484 011 7345, ”Ezīši” kad.apz. 6484 007 020, “Atpūtas” 

kad.apz. 6484 007 0132, “Rožsili” (kad.apz. 6484 011 0189), “Reimaņi” kad.apz. 6484 011 

0083, “Jaunmārtiņi” kad.apz. 6484 007 0063, “Mārtiņi” kad.apz. 6484 007 0062, “Rudzīši” 

kad.apz. 6484 007 0059, “Dzeņi” kad.apz. 6484 007 0127, “Kursīši” kad.apz. 6484 011 0085, 

“Kāpostiņi” kad.apz. 6484 007 0133, “Matroži” kad.apz. 6484 007 0038, “Kapteiņi” kad.apz. 

6484 007 0023, “Robežsargi” kad.apz. 6484 007 0053, “Tilti” kad.apz. 6484 007 0154,  

“Vecpelči” kad.apz. 6484 011 0009, “Ignāti” kad.apz. 6484 011 0084, “Dzintarvēji” kad.apz. 

6484 011 0131, “Pētnieki” kad.apz. 6484 011 0128, “Dzintarzeme” kad.apz. 6484 011 0188,  

“Vecrudzīši” kad.apz. 6484 007 0098, “Vilcēni” kad.apz. 6484 011 0144, “Rožvēji” kad.apz. 

6484 011 0152, “Rožlejas” kad.apz. 6484 011 0142, “Rožceļi” kad.apz. 6484 011 0145, 

“Rožupes” kad.apz. 6484 011 0146, “Jaunrozes” kad.apz. 6484 011 0148, “Ķēniņi” kad.apz. 

6484 011 0150, “Rožpļavas”  kad.apz. 6484 011 0153,”Dižķēniņi” kad.apz. 6484 011 0141, 

“Mājas” kad.apz. 6484 011 0143, “Rožlauki” kad.apz. 6484 011 0151, “Dižrozes” kad.apz. 

6484 011 0147,“Papes novērošanas postenis” kad.apz. 6484 007 0049. 

Par lokālplānojuma izstrādes  vadītāju apstiprināt Rucavas novada teritorijas plānotāju Evitu 

KALĒJU. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014 noteikumu 

Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  75. punktu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. apstiprināt Rucavas  novada teritorijas plānotāju Evitu KALĒJU par izstrādes vadītāju, 

izstrādes procesā esošajam lokālplānojumam “OSTMALA” kad.apz. 6484 011 0011. 
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2. Uzdod teritorijas plānotājai Evitai KALĒJAI lēmumu paziņot dalībniekiem, kurus skar 

šis lēmums. 

 

1.3. Par kļūdu labošanu Rucavas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā 

(protokols Nr. 3, punkts 1.1) 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 27. februāra (protokola Nr. 3 punkts 1.1.) sēdē 

pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma 

grozījumiem”. 

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevums papildināts ar 

papildus teritoriju, kurā ir iekļauti nekustamie īpašumi ar kad.Nr.:64840070121; 64840117345; 

64840070201; 64840070132; 64840110189; 64840110083; 64840070063; 64840070062; 

64840070059; 64840110127; 64840110320; 64840110321; 64840110324; 64840110085; 

64840070133; 64840070038; 64840070023; 64840070053; 64840070154; 64840110009; 

64840110084; 64840110131; 64840110128; 64840110188; 64840070098; 64840110144; 

64840110152; 64840110142; 64840110145; 64840110146; 64840110148; 64840110150; 

6484011 0153; 64840110141; 64840110143; 6484 0110151; 64840110147; 64840070049 ar 

kopējo platību 43,5123 ha. 

Pārbaudot publiski pieejamā interneta vietnē www.kadastrs.lv lēmumā minētos kadastra  

numurus, secināms, ka sagatavojot lēmumu pieļauta pārrakstīšanās kļūda. Lēmumā norādītie 

kadastra numuri atbilst kadastra apzīmējumiem. Līdz ar to nepieciešams  Rucavas novada 

domes 2020. gada 27. februāra (protokola Nr. 3 punkts 1.1.) sēdes pieņemtajā lēmumā “Par 

lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma grozījumiem” veikt 

kļūdu labojumu un vārdus “kad.Nr.” aizstāt ar vārdiem “kad.apz.” 

             Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta 

1. daļu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. aizstāt Rucavas novada domes 2020. gada 27. februāra (protokola Nr. 3 punkts 1.1.) 

lēmumu “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma 

grozījumiem”, kuram ar Rucavas novada domes lēmumu (protokols Nr. 9, punkts 1.2)  

2020.gada 18. jūnijā mainīts nosaukums uz “Par lokālplānojuma  kā Rucavas novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādes  uzsākšanu nekustamajam 

īpašumam “Ostmala” darba uzdevuma grozījumiem” teksta daļas 2. rindkopā: vārdus 

“kad.Nr.” ar “kad.apz.”.  

2. Aizstāt   darba uzdevumā “Lokālplānojuma izstrādāšanai nekustamajam īpašumam 

“Ostmala”, kurš apstiprināts ar Rucavas novada domes 2020. gada 27. februāra 

(protokola Nr. 3 punkts 1.1.) “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ostmala” 

darba uzdevuma grozījumiem” 3. punktā vārdus “kad.Nr.” ar “kad.apz.”. 

 

1.4. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (29.06.2020.Nr.2.1.13/753), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

[..] Dunikas pagastā. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt zemes 

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

mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) 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, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, 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 lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

4. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 1,3 ha, 

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. 

 

1.5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (03.07.2020.Nr.2.1.13/780), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) 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, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..], platība 0,12 ha, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.08.2020. 

 

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

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

 

1.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (18.06.2020.Nr.2.1.13/733), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) 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, 

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

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

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.08.2020. 

 

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

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

 

1.7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (17.06.2020.Nr.2.1.13/733), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) 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, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..], platība 0,04 ha, kas atrodas Ječos, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.08.2020. 

 

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

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

 

1.8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.06.2020.Nr.2.1.13/668), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

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

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

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

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

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

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

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

statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu 

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

grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā 

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

pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav 

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

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2 lieli. Savukārt viena 

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

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2 

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

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

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

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

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

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

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

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

03-01, 8.punkts). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un 

personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumus ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,08 ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.jūlijam. 

 

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

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

 

1.9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 
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Izskata [..] iesniegumu (28.06.2020.Nr.2.1.13/643), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

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

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

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

šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu 

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

grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā 

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

pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav 

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

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2 lieli. Savukārt viena 

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

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2 

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

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

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

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

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

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

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

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

Nr.2007-03-01, 8.punkts). 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un 

personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.jūlijam. 

 

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

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

 

1.10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.06.2020.Nr.2.1.13/728), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

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

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

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

šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu 

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

grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā 
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situācijā ar to nomnieku grupu, kas nomā sakņu dārzus pilsētas teritorijā, piemēram, Liepājā, jo 

pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav 

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

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2 lieli. Savukārt viena 

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

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2 

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

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

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

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

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

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

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

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

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un 

personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumus ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,04 ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.jūlijam. 

 

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

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

 

1.11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (18.06.2020.Nr.2.1.13/732), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

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

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

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

šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu 

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

grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā 

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

pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav 

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

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2 lieli. Savukārt viena 

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

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2 

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

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

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

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

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

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

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

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

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un 

personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumus ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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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.augusta līdz 2026.gada 

31.jūlijam. 

 

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

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

 

1.12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (03.07.2020.Nr.2.1.13/781), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

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

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

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

šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu 

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

grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā 

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

pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav 

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

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2 lieli. Savukārt viena 

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

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2 

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

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 
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nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 

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

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

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

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

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

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un 

personīgo iesniegumu,  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumus ar [..] uz zemes gabaliem [..], kas atrodas Ječos, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.jūlijam. 

 

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

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

 

1.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (02.06.2020.Nr.2.1.13/665), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 
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kadastrālās vērtības arī citos gadījumos, kas nav paredzēti Noteikumu Nr.735 18.punktā. 

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

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

šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu 

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

grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā 

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

pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav 

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

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2 lieli. Savukārt viena 

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

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2 

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

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

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

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

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

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

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

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

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un 

personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.augustam, jo patreizējais līgums ir spēkā līdz 31.augustam. 

 

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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1.14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (09.07.2020.Nr.2.1.13/814), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

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

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

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

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

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

Noteikumi Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no zemesgabala 

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

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

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

šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

statuss. Savukārt Rucavas novada Dunikas pagastā vēsturiski atrodas daudzi sakņu dārzu 

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

grupa, kas nomā sakņu dārzus Rucavas administratīvajā teritorijā, tiek nostādīta nevienlīdzīgā 

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

pirmajai grupai būtu piemērojams normatīvais regulējums par izsoles piemērošanu, kas nav 

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

ekonomiskais pamatojums, jo iznomājamie zemesgabali pamatā ir 600 m2 lieli. Savukārt viena 

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

150,00 apmērā. Rucavas novada domes ieskatā nav ekonomiski lietderīgi, rīkot izsoli 600 m2 

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

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

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

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

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

analoģiju saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem 

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

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

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

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

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

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un 

personīgo iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.jūlijam. 

 

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

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

 

1.15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu (12.06.2020.Nr.2.1.13/729), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], kas atrodas Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Uz zemes gabala 

atrodas piederošas ēkas. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 7; 16; 17.punktu un personīgo 

iesniegumu,  

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..] uz zemes gabala [..] 1/8 daļu, kas atrodas Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 

euro gadā, papildus maksājot nekustamā īpašuma nodokli. 

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

31.jūlijam. 

 

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

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

 

1.16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr.40003356530, juridiskā 

adrese: Krustpils iela 4, Rīga, iesniegumu (20.05.2020.Nr.2.1.13/622), kurā lūgts pagarināt 
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zemes nomas līgumu, sakarā ar līguma termiņa beigšanos, uz zemes gabala “Liepienu karjeri” 

daļu, kadastra apzīmējums 64520020013, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā.  

Zemes nomas līgums ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” noslēgts 30.05.2014., 

pagarināts ar Vienošanos 01.08.2017. 

Uz zemes gabala atrodas VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” piederoša grants kaudze. 

Nodokļu parādi un nomas maksas parāds pret Rucavas novada domi nav konstatēts. 

2020.gada 9.jūnijā sertificēts vērtētājs SIA “INTERBALTIJA”, reģistrācijas 

Nr.40003518352, veicis nekustamā īpašuma “Liepienu karjeri”, kadastra apzīmējums 

64520020013, daļas ar platību 2,37 ha, novērtējumu un noteicis, ka nomas maksa ir 282,00 EUR 

gadā par visu platību (2,37 ha) bez PVN. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz 19.06.2018. MK noteikumu Nr.350 " 

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" trešās daļas 53.punktu, 

iesniegumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar VAS “Latvijas 

autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr.40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, 

Rīga, uz zemes gabala “Liepienu karjeri”, kadastra apzīmējums 64520020013, daļu 2,37 

ha platībā, kas atrodas Dunikas pagastā, Rucavas novadā uz laika posmu no 2020.gada 

1.augusta līdz 2026.gada 31.jūlijam. 

2. Noteikt nomas maksu EUR 282.00 gadā bez PVN, papildus maksājot nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

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 īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izvērtējot Rucavas novada domei piederošos nekustamos īpašumus secināts, ka 

nekustamie īpašumi: 

1. “Mauriņi 2” kadastra Nr.64520110050, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

64520110050  6,10 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz 

Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600965, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas lauku zemju teritorijā. 

2. “Baltalkšņi” kadastra Nr.64520110111, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

64520110078  1,37 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz 

Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000601030, nav iznomāts, būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas lauku (L) un meža zemju teritorijā (M). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) ieteikumu un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
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novēršanas likuma” 3.pantu un “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 

pirmo daļu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. veikt nekustamo īpašumu “Mauriņi 2” kadastra Nr.64520110050 un “Baltalkšņi” 

kadastra Nr.64520110111 novērtējumu. 

2. Pēc novērtējuma saņemšanas juristei izstrādāt izsoles noteikumus. 

 

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

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

 

1.18. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu privatizējamam zemesgabalam 

“Čakstes” 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Veits) 

 

Izskata AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” Reģ.Nr.40003192154, juridiskā 

adrese: K.Valdemāra 31, Rīga, vēstuli, kurā informē, ka īpašums “Čakstes” kadastra 

Nr.64840070018  1,98 ha platībā 2003.gada 10.jūnijā ierakstīts Rucavas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000102748 uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas personā un 

2007.gada 12.septembrī nodots AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā. 

Lūgts noteikt zemesgabalam “Čakstes” privatizācijas lietošanas mērķi, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta 

zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2.un 4. punktu. 

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 “Čakstes” daļa 0,6 ha platībā 

ir iekļauta  tūrisma un rekreācijas teritorijā (PT2), bet daļa 1,38 ha platībā iekļauta dabas parka 

“Pape” dabas lieguma zonā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

16.07.2020.(prot.Nr.9) 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” 17.punktu, 2009.gada 18.augusta MK noteikumi Nr.946 

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

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” un vēstuli, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. mainīt zemes vienībai “Čakstes” kadastra apzīmējums 64840070018 zemes lietošanas 

mērķi, nosakot divus zemes lietošanas mērķus: 

1.2. zemes vienības “Čakstes” kadastra apzīmējums 64840070018 daļai 0,6 ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM kods 

0601; 

1.3.zemes vienības “Čakstes” kadastra apzīmējums 64840070018 daļai 1,38 ha platībā 

noteikt zemes lietošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
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nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 

kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501. 

 

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

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

No sēžu talpas iziet deputāts R.Timbra. 

 

2. Izglītības, kultūras un sporta komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

 

2.1. Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Rucavas novada pašvaldībā 08.07.2020. saņemts Rucavas pamatskolas direktores [..] 

iesniegums, kurā lūgts izskatīt un apstiprināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmu IT tehnoloģiju izmantošanā skolā pedagogiem 8 stundu apjomā.  

Programmas nosaukums: Informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana klātienes un 

attālinātā mācību procesā. 

Programmas mērķis: pilnveidot programmas dalībnieku prasmes un iemaņas 

tehnoloģisko risinājumu izmantošanai klātienes un attālinātā mācību procesā. 

Plānotie rezultāti: programmas dalībnieki iegūs teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi par 

dažādu tehnoloģisko risinājumu pielietošanu klātienes un attālinātā mācību procesā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu. Nr.569 “Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kārtību” 21.1.apakšpunktu programmu izstrādā un īsteno pašvaldības 

vai privātā izglītības iestāde vai pedagogu profesionālā nevalstiskā organizācija, kuras darbību 

reglamentējošā dokumentā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, pēc 

saskaņošanas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā tiek īstenota, likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.apakšpunktu, pašvaldībām ir šāda autonomā funkcija: 

organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu, Rucavas 

pamatskolas nolikuma 3.2.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 

(14.07.2020. protokols Nr.7) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

Saskaņot Rucavas pamatskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmu “Informācijas tehnoloģiju jēgpilna izmantošana klātienes un attālinātā mācību 

procesā” 8 stundu apjomā.  

 

Pielikumā: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Informācijas 

tehnoloģiju jēgpilna izmantošana klātienes un attālinātā mācību procesā” uz 1 lp. 

 

3. Par Rucavas novada domes pārstāvja apstiprināšanu biedrībā  

“Liepājas rajona partnerība” 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Saskaņā ar Rucavas novada domes 2018. gada 22.marta lēmumu (prot. Nr.6, 2.6.p), par 

Rucavas novada domes pārstāvi biedrībā “Liepājas rajona partnerība” tika iecelta [..], kura tajā 

brīdī ieņēma Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja amatu. Sakarā ar to, ka dome 
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pārtraukusi darba attiecības ar [..], nepieciešams nomainīt Rucavas novada domes pārstāvi 

biedrībā “Liepājas rajona partnerība”.  

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

Iecelt par Rucavas novada domes pārstāvi biedrībā “Liepājas rajona partnerība” 

izpilddirektoru Edgaru Bertramu. 

 

4. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam J.Veitam 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu no 

10.08.2020. līdz 24.08.2020. 

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

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

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 25. panta pirmo daļu un Rucavas novada 

pašvaldības nolikuma 18. punktu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu no 10.08.2020. līdz 24.08.2020. 

2. Rucavas novada domes priekšsēdētāja Jāņa Veita atvaļinājuma laikā no 10.08.2020. līdz 

24.08.2020. domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot pildīt domes priekšsēdētāja 

vietniekam Andim Rolim. 

 

5. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

5.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (30.06.2020.Nr.2.1.13/765), 

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 2020.gada 1.jūnijā uz laika posmu līdz 2020.gada 

30.augustam pamatojoties uz 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumu Nr.2.7. ”Par dzīvokļa 

Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu”, protokols Nr.8. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 22.07.2020. pašvaldībai jūnija rēķins par īri un 

komunāliem maksājumiem samaksāts. Pēc Dunikas pārvaldes vadītājas informācijas persona 

dzīvoklī nav izmantojusi un atslēgas nodevusi 30.06.2020. 

 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 – 6 (Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, 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 

30.jūniju. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 
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5.2. Par dzīvokļa Rucavas novada Dunikas pagastā izīrēšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (01.07.2020. Nr.2.1.13/767), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par trīsistabu dzīvokļa [..] izīrēšanu Rucavas novada Dunikas 

pagastā. 

 [..] 2019.gada 23.maijā ir uzņemts Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā ar 

01.06.2019. Pēc Rucavas novada administrācijas pieejamās informācijas [..] nepieder īpašums, 

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

Rucavas novadā.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 15.pantu, 27.pantu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 

2020.gada 28.maija grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.6/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 6.punktu 

un 11.7.5. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. Izīrēt trīsistabu dzīvokli [..], Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads [..] ar 01.08.2020., 

kopējā platība  71.2 m2.   

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

novads, ar [..], uz laika posmu no 01.08.2020. līdz 31.01.2021. 

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

 

5.3. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar  

KS “Rucavas krājaizdevu sabiedrību” 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts KS “Rucavas krājaizdevu sabiedrības” 

reģ.Nr.42103019023, adrese “Zvaniņš”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, iesniegums 

(13.07.2020.Reģ.Nr.2.1.13/822), kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā 

“Zvaniņš”, Rucava, Rucavas pagastā, Rucavas novadā ar 2020.gada 14.jūliju. Nedzīvojamo telpu 

nomas līgums beidzas 13.07.2020. Pēc Finanšu nodaļas sniegtās informācijas parādu pašvaldībai 

nav.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ēkā “Zvaniņš”, Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, ar KS “Rucavas krājaizdevu sabiedrību”, reģ.Nr.42103019023, uz 

laika posmu no 14.07.2020. līdz 31.07.2025.  

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

 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (16.07.2020.Nr.2.1.13/843), 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  
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Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2019.gada 1.aprīlī. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.07.2020. pašvaldībai parāds par dzīvojamo telpu 

īri nav. 

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

dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu un personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

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

[..] uz laika posmu līdz 2023.gada 31.jūlijam. 

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

 

5.5. Par dzīvokļa Rucavas novadā Rucavas pagastā izīrēšanu 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā atkārtoti saņemts [..] iesniegums (26.06.2020. 

Nr.2.1.13/749), kurā lūgts izskatīt jautājumu par divistabu dzīvokļa [..], Rucavā, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā piesķiršanu. 

 [..] 2020.gada 30.martā ir uzņemta Rucavas pagasta dzīvokļu rindā ar 01.04.2020. 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 piešķirts 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri”  15.pantu, 27.pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 2020.gada 

28.maija grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.6/2018 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā 6.punktu un 11.7.4. 

punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

1. Izīrēt divistabu dzīvokli [..], Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, [..] ar 

01.08.2020., kopējā platība  50.7 m2.   

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

novads, ar [..], uz laika posmu no 01.08.2020. līdz 31.01.2021. 

3. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi nekustamo īpašumu tiesiskās reģistrācijas speciālistei 

Ilzei Feodosovai. 

 

Sēžu telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

6.1. Par grozījumiem Rucavas novada domes darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikumā 

(Ziņo juriste S.Zuļģe ) 

 

Izskata priekšlikumu par Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikuma grozīšanu attiecībā uz termiņu par Rucavas novada pašvaldībā nostrādāto laiku - lai 

piešķirtu naudas balvas amatpersonai (darbiniekam), Rucavas novada pašvaldībā jānostrādā ne 

mazāk kā septiņus gadus.  

Ar 2018.gada 26.aprīļa Rucavas novada domes lēmumu (prot.Nr.8; 4.7.) apstiprināts 

Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums, kurā noteikts, ka naudas 

balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas novada pašvaldībā nostrādājis ne 

mazāk kā desmit gadus. 
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 23.07.2020. ( protokols Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Izteikt Nolikuma 9.4.punktu šādā redakcijā: 

“9.4.Naudas balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas novada 

pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā septiņus gadus, izņemot par 9.5.4.apakšpunktu “bērna 

piedzimšana”, par kuru naudas balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš Rucavas 

novada pašvaldībā nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu, ja iesniegums ir iesniegts 3 (trīs) 

mēnešu laikā no bērna piedzimšanas. Ja abi vecāki atrodas darba attiecībās ar pašvaldību, 

tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem.” 

 

6.2. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

           Izskata [..] iesniegumu, kurā lūgts atļaut savienot Rucavas novada pašvaldības iepirkumu 

komisijas locekļa, administratīvās komisijas locekļa, jurista amatus ar sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “SPĪLAS” likvidatora amatu.  

         Lai realizētu likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1. 

panta piektās daļas 1. un 2.punktu, kas nosaka, ka minētā likumā noteiktajos gadījumos valsts 

amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu 

atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu 

savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt 

lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju. 

Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 

4.panta otro daļu par valsts amatpersonām uzskatāmas personas, kurām, pildot amata 

pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības: izdot 

administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz 

personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, pieņemt vai sagatavot lēmumus par 

publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu personu īpašumā, lietošanā vai 

valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, kā arī 

finanšu līdzekļu sadalīšanu. 

Savukārt, šā likuma 4.panta trešā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas 

arī personas, kuras pilda amata pienākumus ārpus publiskas personas institūcijām, ja tām 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldība ir deleģējusi kādu 

no šā panta otrajā daļā minētajām funkcijām. 

Rucavas novada dome konstatē, ka [..] Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 

sastāvā apstiprināta no 2018.gada 25.oktobra (25.10.2018. domes sēdes lēmums (prot. Nr. 18; 

7.)), Rucavas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā apstiprināta no 2019.gada 

25.janvāra (24.01.2019. domes sēdes lēmums (prot. Nr. 1; 5.), no 2020.gada 2.marta veic jurista 

pienākumus Rucavas novada pašvaldībā, ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SPĪLAS” 

dalībnieka lēmumu Nr.1 iecelta par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SPĪLAS” likvidatoru. 

Līdz ar to Rucavas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu ir kompetenta sniegt 

atļauju [..] sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SPĪLAS” likvidatora amata savienošanai un 

izvērtējot, konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai 
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Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 

1.panta 5.punktu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts amatpersonas 

amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar 

valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 

amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.  

[..] ir apliecinājusi, ka, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, amatu savienošana 

neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai. 

Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

Rucavas novada domes doto atļauju savienot amatus, [..] ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt 

interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot 

amatu pienākumus, pastāv iespēja, ka [..] var nonākt interešu konflikta situācijā. 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu un 8.1 panta piekto daļu un ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 23.07.2020. ( protokols Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Atļaut [..] savienot Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa, 

administratīvās komisijas locekļa, jurista amatus ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“SPĪLAS” likvidatora amatu.  

 

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

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

 

6.3. Par nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā  

atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.8; 2.5.), ar kuru tika nolemts 

nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to mutiskā izsolē, un apstiprināti izsoles 

noteikumi. 

2020.gada 8.jūlijā izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840030171 

izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 6.jūlija pulksten 16 nav 

pieteicies un reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. Saskaņā ar noteikumu 6.1.1.punktu izsole 

atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja 

nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 

20 procentiem; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mutiskā izsole ir atzīstama par nenotikušu, un pamatojoties 

Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 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 Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020. (protokols 

Nr.9) ieteikumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64840030171, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 

2020.gada 8.jūlija izsoles komisijas sēdes protokolu. 

2. Rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 20 procentiem 

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 6400.00). 

3. Noteikt otrās izsoles sākumcenu EUR 5760,00 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

euro) un apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840030171, otrās izsoles noteikumus. 

4. Izsoli uzdot turpināt rīkot Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Peši”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840030171, izsoles  komisijai. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 
 

Pielikumā:  

1. 2020.gada 8.jūlija izsoles komisijas sēdes protokols uz 1 lp. 

2. 23.07.2020. Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64840030171, otrās izsoles noteikumi uz 15 lp. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

 

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

izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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. 

2020.gada 30.martā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.5; 11.), ar kuru 

tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to mutiskā izsolē, un apstiprināti 

izsoles noteikumi. 

2020.gada 14.maijā izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 

64520170021 izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 12.maija 

pulksten 16 nav pieteicies un reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. Saskaņā ar noteikumu 

6.1.1.punktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens 

izsoles dalībnieks. 

2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu otrā izsolē” (prot.Nr.8; 7.), 

ar kuru tika nolemts rīkot otru mutisko izsoli, un apstiprināti izsoles noteikumi. 

2020.gada 8.jūlijā notika nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64520170021, izsole, uz kuru ieradās viens izsolei reģistrēts 

dalībnieks.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks – SIA “GR Grupa”, reģistrācijas Nr.42103052850, 

adrese Saules iela 92, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430, apliecina gatavību noslēgt pirkuma 

līgumu par nosolīto summu EUR 16462,00 (sešpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro 

00 centi). 
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Atbilstoši izsoles noteikumu 5.1. 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 6.jūlijā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 1626.20 EUR un 2020.gada 8.jūlijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 

14835.80 EUR. Līdz ar to SIA “GR Grupa”, reģistrācijas Nr.42103052850, ir samaksājusi visu 

nekustamā īpašuma pirkuma maksu - EUR 16462,00 (sešpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit 

divi euro 00 centi) un saskaņā ar izsoles noteikumu 5.4.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 

un cenu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020. (protokols Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt 2020.gada 8.jūlija nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Pie Lūķeniekiem”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātu.  

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – SIA “GR Grupa”, reģistrācijas Nr.42103052850, adrese 

Saules iela 92, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430, ar pirkuma tiesībām uz nekustamo 

īpašumu “Pie Lūķeniekiem”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 

64520170021.  

3. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “GR Grupa”, reģistrācijas Nr.42103052850, adrese 

Saules iela 92, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430. 

 

Pielikumā: 2020.gada 8.jūlija 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. 

 

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

atsavināšanu otrā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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. 

2020.gada 30.martā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.5; 10.), ar kuru tika 

nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to mutiskā izsolē, un apstiprināti 

izsoles noteikumi. 

2020.gada 14.maijā izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 

64520170022 izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 12.maija 

pulksten 16 nav pieteicies un reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. Saskaņā ar noteikumu 

6.1.1.punktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens 

izsoles dalībnieks. 

2020.gada 8.jūlijā izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 

64520170022 otrās izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 6.jūlija 

pulksten 16 nav pieteicies un reģistrēts neviens izsoles dalībnieks. Saskaņā ar noteikumu 
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6.1.1.punktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens 

izsoles dalībnieks. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc otrās 

nesekmīgās izsoles var: 

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 

60 procentiem no nosacītās cenas; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mutiskā izsole ir atzīstama par nenotikušu, un pamatojoties 

Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 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  Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020. ( protokols 

Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Pie Strautiņi 2”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 

64520170022, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt 

2020.gada 8.jūlija izsoles komisijas sēdes protokolu. 

2. Rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 20 procentiem pazeminātu 

izsoles sākumcenu (EUR 10318,00). 

3. Noteikt trešās izsoles sākumcenu EUR 8250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit. 

4. Uzdot juristam sagatavot uz Rucavas novada domes sēdi trešās izsoles noteikumus. 

 

6.6. Par nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā izsoles atzīšanu par notikušu un rezultātu apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.15; 1.12.) uzdodot veikt 

novērtējumu vairākiem nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā arī “Urbums”, kad. Nr. 

64840150049, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000524403 uz Rucavas novada pašvaldības vārda 2013.gada 3.septembrī. Nekustamais 

īpašums “Urbums”, ar kadastra numuru 64840150049, atrodas Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā, netālu no Nidas ciema, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parks “Pape”, un sastāv 

no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64840150049, ar kopējo platību 0,5949 

ha, un uz tā esošās mežaudzes 0.3 ha. 

2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu” (prot.Nr.8; 2.4.), ar kuru tika 

nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to mutiskā izsolē, un apstiprināti 

izsoles noteikumi. 

2020.gada 8.jūlijā notika nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā,  kadastra Nr. 64840150049, izsole, uz kuru ieradās viens izsolei reģistrēts dalībnieks.  

Izsoles rezultāts - izsoles dalībnieks – [..], nosolīja minēto nekustamo īpašumu par 

augstāko cenu,  kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - izsoles uzvarētājs) un apliecināja 

gatavību noslēgt pirkuma līgumu par nosolīto summu - EUR 9800,00 (deviņi tūkstoši astoņi 

simti euro 00 centi). 

Atbilstoši izsoles noteikumu 5.1. punktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko 

cenu, desmit darba dienu laikā no izsoles dienas un rēķina saņemšanas jāiemaksā Rucavas 
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novada pašvaldības kontā nosolītā nekustamā īpašuma cena, atskaitot no tās iemaksātā 

nodrošinājuma summu. 

Izsoles uzvarētājs domes norēķinu kontā 2020.gada 25.jūnijā iemaksāja izsoles 

nodrošinājumu 930,00 EUR un 2020.gada 13.jūlijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 

8870.00 EUR. Līdz ar to [..] ir samaksājis visu nekustamā īpašuma pirkuma maksu - EUR 

9800,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) un saskaņā ar izsoles noteikumu 5.4.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 

cenu  un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020. (protokols Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

       1. Atzīt 2020.gada 8.jūlija nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Urbums”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, izsoli par notikušu un apstiprināt tās rezultātu.  

2. Noteikt izsoles uzvarētāju – [..], ar pirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Urbums”, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, un noslēgt pirkuma līgumu. 

 

Pielikumā: 2020.gada 8.jūlija 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. 

 

6.7. Par pašizmaksas apstiprināšanu grāmatai “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. 

Ieskats Rucavas vēsturē”. 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Ir veikta grāmatas “Ar Rucavas vārdu - lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” 

drukāšana 500 eksemplāros. Grāmatas mērķis ir vairot novada iedzīvotāju pašapziņu, lepnumu 

par savas dzīvesvietas skaistumu un saglabāt vēsturiskās liecības nākamajām paaudzēm, un tā 

ir gan informatīvs, gan arī Rucavas novadu reprezentējošs izdevums.  

Nepieciešams apstiprināt grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucava 

vēsturē” pašizmaksu, lai šo grāmatu pašvaldība varētu pārdot. Finanšu nodaļa ir veikusi 

pašizmaksas aprēķinu saskaņā ar pielikumu. 

Grāmatas “Ar Rucavas vārdu - lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” 

mazumtirdzniecības pārdošanas cena par 1 eksemplāru faktiski ir 16.47 EUR bez PVN, kas 

noteikta pamatojieties uz uzskaitītajiem izdevumiem un grāmatu skaitu – 500 eksemplāri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 5.punktu, Rucavas novada domes 27.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.10/B 

„Par Rucavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu” un Finanšu pastāvīgās komitejas 

23.07.2020. ( protokols Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grāmatas viena eksemplāra “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats 

Rucavas vēsturē” pašizmaksu 16.47 euro apmērā (bez PVN).  

2. Apstiprināt grāmatas viena eksemplāra “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats 

Rucavas vēsturē” pārdošanas cena 20.00 euro (ieskaitot PVN).  
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6.8. Par grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē”  

nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Pamatojoties uz Obligāto eksemplāru likuma 5.panta 2.daļas  2. punktu Latvijas 

Nacionālajai bibliotēkai piegādājami septiņi eksemplāri no katras grāmatas un brošūras 

izdevuma, kas izdots Latvijas Republikā vai pēc autora vai Latvijas Republikā reģistrēta 

izdevēja pasūtījuma tiražēts ārpus Latvijas Republikas un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 23.07.2020. ( protokols Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Nodot Latvijas Nacionālajai bibliotēkai bezatlīdzības lietošanā  grāmatas “Ar Rucavas 

vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē” septiņus eksemplārus. 

 

6.9. [..] iesnieguma izskatīšana par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna 

piedzimšanu 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata [..] iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu. 

Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 9.2. punkts 

nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) var tikt piešķirtas naudas balvas, kas kalendāra gada 

ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru sakarā ar 

amatpersonai (darbiniekam) vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu),ņemot 

vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā. 

Nolikuma 9.4.punkts nosaka, ka balvu var piešķirt amatpersonai (darbiniekam), kurš 

Rucavas novada pašvaldībā nostrādājis  ne mazāk kā desmit gadus. 

 Nolikuma 9.5. punkts nosaka, ka darbiniekam svarīgi sasniegumi (notikumi) šī nolikuma 

izpratnē ir :  

             9.5.4. punkts – bērna piedzimšana. 

[..] strādā Rucavas pamatskolā par pavāri  no 2004. gada 6. septembra. 

Pamatojoties uz Rucavas novada domes 2018. gada 26. aprīlī sēde apstiprināto Rucavas 

novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu (protokols Nr.8,4.7.) un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020. (protokols Nr.9) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt [..] naudas balvu sakarā ar bērna piedzimšanu 336.00 euro noteiktās mēnešalgas 

apmērā. 

 

6.10. Par budžeta grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

(Ziņo 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 un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020. 

(protokols Nr.9) ieteikumu, 

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

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

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

grozījumus  (pielikums Nr.1). 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu 

grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (pielikums Nr.2). 

3. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5/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. 

 

6.11. Par atzinuma sniegšanu Durbes novada domei aizņēmuma saņemšanai 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Durbes novada pašvaldība, pamatojoties uz 12.05.2020. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu 

ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, 

01.07.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza projekta pieteikumu 

“Transporta infrastruktūras atjaunošana Lieģos, Tadaiķu pagasts, Durbes novads”. Projekta 

mērķis: transporta infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības attīstībai un drošībai. 

Investīciju projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas, tai skaitā, aizņēmuma kopējais 

apmērs atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada.12. maija noteikumu Nr. 278 "Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk – noteikumi) 

3.4.apakšpunktam – EUR 550 000,00 un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs 

atbilstoši noteikumu 3.4.apakšpunktam – EUR 186 813,96. 

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 

20.punktam, lai Durbes novada pašvaldība varētu uzņemties aizņēmumu projekta īstenošanai, 

lūdzam izsniegt pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu. 

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020. (protokols Nr.9) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piekrist, ka Durbes novada pašvaldība ņem aizņēmumu projekta “Transporta 

infrastruktūras atjaunošana Lieģos, Tadaiķu pagasts, Durbes novads” realizēšanai. 

 

6.12. SIA “Priekules slimnīcas” iesnieguma izskatīšana  

par pamatkapitāla palielināšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

  SIA „Priekules slimnīca” 2012.gadā izveidoja Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas centru 25 klientiem. Laika gaitā  pieprasījums pēc sociālajām gultam pieauga, bet 

nodrošināt jauno klientu izvietošanu nevarējām vietu trūkuma dēļ.  

  2018.g. vasarā SIA „Priekules slimnīca”  palielināja Ilgstošās sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas centru  par 15 vietām (kopā 40 vietas). Šim nolūkam izmantojām bijušās 

dzemdību nodaļas telpas, saimnieciskā kārtā veicām remontu klientu higiēnas telpās, iekārtojām 

ugunsdrošības signalizāciju, personāla izsaukšanas sistēmu, u.c. Ņemot vērā lielo pieprasījumu 

pēc šī pakalpojuma  ātri piepildījās arī šīs telpas.  
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  Izmantojot pēc remonta bijušās terapijas nodaļas telpas, bija iespējams palielināt nodaļu 

par 40 (kopā 80) vietām abu dzimuma pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska 

rakstura traucējumiem. Ņemot vērā iepriekš minēto un Priekules slimnīcas iespējas palielināt 

Centra kapacitāti, 2018.gada decembrī pieņēmām lēmumu par nākamo telpu remontu. Lai 

paplašinātu Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru, bija nepieciešams veikt 

remontu  bijušās terapijas nodaļas telpās, jo kopš 2009.gada telpas nebija izmantotas. Remonta 

materiālu iegādei bija nepieciešams 20 000,00 EUR. Darba samaksu, aprīkojuma iegādi un citas 

izmaksas veicām un turpinām veikt no sava budžeta, jo remonta darbi vēl turpinās joprojām.  

  2018.gada 17.decembrī SIA „Priekules slimnīca” kapitāla daļu turētāju dalībnieku 

sapulcē tika apstiprināta pamatkapitāla palielināšana sekojošā kārtībā:  

• Priekules novada dome -  10 000,00 EUR; 

• Grobiņas novada dome – 2 500,00 EUR; 

• Durbes novada dome, Rucavas novada dome, Vaiņodes novada dome atbalstīja 

pamatkapitāla palielināšanas nepieciešamību par 2 500,00 EUR katram pēc 2019.g. 

budžeta apstiprināšanas.  

Sapulcē tika apstiprināti Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. 

  2019.g. SIA „Priekules slimnīca” pamatkapitāls palielinājies par 17 500,00 EUR. 

  Lūdzu Rucavas novada domi, kā SIA „Priekules slimnīca” kapitāla daļu turētāju, 

atbalstīt Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra paplašināšanu un pieņemt 

pozitīvo lēmumu finansējuma piešķiršanai pamatkapitāla palielināšanai par 2500,00 EUR.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 

Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 1. un 2.punktu ,196.-198.pantiem, “Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 62. un 63. pantu un ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 23.07.2020. ( protokols Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra paplašināšanu. 

2.  Piešķirt līdzekļus 2500 euro apmērā pamatkapitāla palielināšanai SIA “Priekules 

slimnīca” atbilstoši piederošajām kapitāldaļām. 

 

6.13. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2019.gada 28.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

kārtību Rucavas novadā”” apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2019 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas 

novadā”” mērķis ir aktualizēt saistošos noteikumus atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 

normām, precizējot administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmērus naudas soda 

vienībās. Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam tiek precizētas saistošajos noteikumos 

paredzētās administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmēri izteikti naudas soda 

vienībās. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

16.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

23.07.2020. ( protokols Nr.9 ) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 23.jūlija saistošos noteikumus Nr.6/2020 “Grozījumi Rucavas 

novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā””. 



34 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 23. jūlija  sēde 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Duvzares Vēstis” un pašvaldības mājas lapā  www.rucava.lv.  

 

Pielikumā: 2020.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.6/2020 “Grozījumi Rucavas novada 

domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr. 3/2019 “Par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā”” uz 2 lp. 

 

6.14. Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance”  

2020. gada darba plāna apstiprināšana 

 (Ziņo ambulances direktore G.Zeme) 

 

 Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” direktore Gundega Zeme  

iepazīstina deputātus ar ambulances 2020. gada darba plānu. 

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

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

 Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020. (protokols Nr.9) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance” 2020. gada 

darba plānu. 

 

Pielikumā: Pašvaldības aģentūras “Rucavas novada Dunikas ambulance”  2020. gada darba 

plāns uz 1 lp. 

 

6.15. Par parāda izslēgšanu no Rucavas novada domes bilances vērtības 

(Ziņo finanšu nodaļas vadītāja E.Freimane - Vaitele) 

 

Rucavas novada domē konstatēts, ka [..] ir izveidojies komunālo maksājumu parāds par 

dzīvokli [..], Dunikas pagastā. [..] dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2005.gada 29.aprīlī 

adresē [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā un atbilstoši dzīvojamās telpas īres līgumam 

īrniekam pienākums laikus (1 reizi ceturksnī) veikt maksājumus par komunālajiem 

pakalpojumiem.  

Pēc Rucavas novada domes grāmatvedības sniegtās informācijas [..] par dzīvokli [..], 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā parāds par komunāliem pakalpojumiem:  

par periodu no 2005.gada 29.aprīļa līdz 2011.gada 31.decembrim - EUR 875.41; 

par periodu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.oktobrim - EUR 1663,61 

2020.gada 28.janvārī Rucavas novada dome iesniedza prasības pieteikumu tiesā par 

komunālo pakalpojumu parāda EUR 1663,61 piedziņu par periodu no 2012.gada 1.janvāra, īres 

līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas. 2020.gada 14.februārī Kurzemes rajona 

tiesā tika ierosināta civillieta Nr.C69190620 Rucavas novada domes prasībā pret [..]. 2020.gada 

aprīlī Rucavas novadā domē saņemta parāda samaksa EUR 1663,61 apmērā. 

Civillikuma 1401.pantā ir noteikts saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata 

vienai personai - parādniekam - jāizdara par labu otrai - kreditoram - zināma darbība, kam ir 

mantiska vērtība un 1402.pants paredz, ka saistību tiesības rodas vai nu no tiesiska darījuma, 

vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma.  

Saskaņā ar Civillikuma 1893.pantu saistību tiesības izbeidzas, ja tiesīgā persona tās 

pienācīgi neizlieto likuma noteiktā noilguma termiņā, savukārt 1895.pants nosaka, ka visas 

saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav 

likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.  

http://www.rucava.lv/
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Ņemot vērā Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem 

ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā 

arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.  

Saskaņā ar Civillikuma 1902. un 1905.pantu tiesības izlietošana, ceļot prasību tiesā, 

pārtrauc noilgumu, pie kam jau notecējušais laiks vairs nav ieskaitāms un sāk tecēt jauns 

noilguma termiņš. Atgādinājums parādniekam pārtrauc noilgumu. 

Ņemot vērā, ka normatīvos aktos noteiktajā termiņā parāds nav atgūts, parāds ir 

atzīstams par bezcerīgu, pamatojoties uz Civillikuma 1895.pantu par saistību tiesību noilgumu 

un parāda piedziņas neiespējamību, parāds ir izslēdzams no Rucavas novada domes bilances, 

norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot 

izdevumos.  

Ņemot vērā, ka personas [..] normatīvos aktos noteiktajā termiņā parāds nav atgūts, 

parāds ir izslēdzams no Rucavas novada grāmatvedības bilances, norakstot no nedrošiem 

(šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos. Pamatojoties uz 

Civillikuma 1893., 1895., 1902., 1905.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu un Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu un ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 23.07.2020 (protokols Nr.9) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izslēgt [..] komunālo pakalpojumu parādu EUR 875.41 summas apmērā no Rucavas 

novada domes bilances uzskaites, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem 

izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi Finanšu nodaļai. 

 

6.16. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (21.07.2020.reģistrācijas 

Nr.2.1.13/855), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma  adresē [..], 

Sikšņi, Dunikas pagastā, Rucavas novadā izbeigšanu ar 31.07.2020.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2005.gada 29.aprīlī. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 30.06.2020. pašvaldībai parāds par komunāliem 

maksājumiem par periodu no 2019.gada 1. novembra līdz 2020.gada 30.jūnijam ir 176.89 EUR,  

par nekustamo īpašuma nodokli uz 31.07.2020. par zemi [..] 16.38 EUR, par ēkām [..] 98.09 

EUR, par zemi [..] 1.57 EUR, par  zemes nomu [..] 1.02 EUR. 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu un personīgo iesniegumu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 23.07.2020.( protokols Nr.9) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un pārtraukt komunālo maksājumu aprēķinu 

adresē [..], Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads ar [..] 2020.gada 31.jūlijā. 

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

grāmatvedei Simonai Muceniecei. 
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Rucavas novada domes 2020. gada 23. jūlija  sēde 

6.17. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2016.gada 30.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”” 

apstiprināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rucavas novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”” mērķis ir aktualizēt 

saistošos noteikumus atbilstoši Administratīvās atbildības likuma normām, precizējot 

administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmērus naudas soda vienībās. Atbilstoši 

Administratīvās atbildības likumam tiek precizētas saistošajos noteikumos paredzētās 

administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmēri izteikti naudas soda vienībās. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

23.07.2020. ( protokols Ntr.9) ieteikumu, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2020.gada 23.jūlija saistošos noteikumus Nr.7/2020 “Grozījumi Rucavas 

novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās 

kārtības noteikumi peldvietā””. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Duvzares Vēstis” un pašvaldības mājas lapā  www.rucava.lv.  

 

 

Pielikumā: 2020.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.7/2020 “Grozījumi Rucavas novada 

domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi 

peldvietā”” uz 2 lp. 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Domes priekšsēdētājs J.Veits sniedz informāciju par Latvijas Zemnieku federācijas 

rīkoto semināru Rucavas pagasta “Zvanītājos”, par plānoto apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas sēdi Rucavā un par grāmatas “Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai. Ieskats Rucavas 

vēsturē” plānoto atvēršanu 2020. gada 22. augustā. 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 14.45 

 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            28.07.2020. 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   28.07.2020.   

http://www.rucava.lv/

