
 
 

     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 27. augustā                                                                                                         Nr.11 

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 Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Gundega Zeme 

 

Nepiedalās:  

Deputāte Daiga Ķēdže (personisku iemeslu dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

Ināra Reine, juriste Santa Zuļģe, teritorijas plānotājs Evita Kalēja, nekustamo īpašumu 

speciāliste Dzintra Bļinova, klientu apkalpošanas speciāliste Ilze Feodosova, finanšu nodaļas 

vadītāja Evita Freimane Vaitele, Attīstības nodaļas vadītāja Santa Korna, projektu koordinatore 

Dace Mieme, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese 

 

Piedalās: 

[..] 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

1.1. Par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu rindas 

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

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

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

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

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

 

2. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

2.1. Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām 

2.2. Iesnieguma izskatīšana par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

2.3. Iesnieguma izskatīšana par naudas balvas piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

2.4. Par pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu Rucavas novada izglītības 

iestādēs 

2.5. Par pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algu 

2.6. Par papildus līdzekļu iedalīšanu Dunikas pagasta sporta un atpūtas centram 

2.7. Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kauneses iesnieguma izskatīšana par papildus 

finansējuma piešķiršanu divu logu nomaiņai 

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

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2020.gada 27.augusta sēdes darba 

kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

1.7. Par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

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

2.9. Par aizņēmumu investīciju projekta “Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Rucavā, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 1. un 2. kārtas būvdarbi” realizācijai 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

2.10. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide Rucavas novadā” realizēšanai 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

2.11. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras  izveide Rucavas novadā – esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju 

īpašumā “Sudrabi” Rucavas pagastā,  Rucavas novadā” realizēšanai 

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

2.12. SIA “Priekules slimnīcas” vēstules izskatīšana 
(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 
 

3. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu izskatīšana (Ziņo 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
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3.1. Par detālplānojuma  1. redakcijas nekustamajiem  īpašumiem „Meža Krustceles”  

(kad.Nr.64840080194), “Krustojums” (kad.Nr. 6484  008 0923) un “Krustojumi” 

(kad.Nr. 6484 0008 0317) Rucavas pagastā, Rucavas novadā  nodošanu sabiedriskai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

3.2. Par detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” darba uzdevuma pagarināšanu un 

precizēšanu 

3.3. Par nekustamo īpašumu “Alvišķi” 

3.4. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

3.5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

3.6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

3.7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

3.8. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

3.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

3.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

3.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

3.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

3.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3.17. Par novērtējuma veikšanu 

4. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanas procesa apturēšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

5. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanas procesa apturēšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

6. Par mācību procesa īstenošanu uzsākot 2020./2021. mācību gadu 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Papildināt 2020.gada 27.augusta sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus: 

1.7. Par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

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

2.9. Par aizņēmumu investīciju projekta “Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Rucavā, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 1. un 2. kārtas būvdarbi” realizācijai 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

2.10. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” realizēšanai 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

2.11. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras  izveide Rucavas novadā – esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu 

māju īpašumā “Sudrabi” Rucavas pagastā,  Rucavas novadā” realizēšanai 

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

2.12. SIA “Priekules slimnīcas” vēstules izskatīšana 
(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 
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3. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
 

3.1. Par detālplānojuma  1. redakcijas nekustamajiem  īpašumiem „Meža Krustceles”  

(kad.Nr.64840080194), “Krustojums” (kad.Nr. 6484  008 0923) un “Krustojumi” 

(kad.Nr. 6484 0008 0317) Rucavas pagastā, Rucavas novadā  nodošanu sabiedriskai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

3.2. Par detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” darba uzdevuma pagarināšanu un 

precizēšanu 

3.3. Par nekustamo īpašumu “Alvišķi” 

3.4. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

3.5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

3.6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

3.7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

3.8. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

3.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

3.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

3.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

3.12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

3.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

3.17. Par novērtējuma veikšanu 

4. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanas procesa apturēšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

5. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

atsavināšanas procesa apturēšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

6. Par mācību procesa īstenošanu uzsākot 2020./2021. mācību gadu 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Sakarā ar to, ka domes sēdē piedalās detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Meža 

Krustceles”, “Krustojums”, un “Krustojumi” izstrādātāja pārstāvji priekšsēdētājs J.Veits 

ierosina domes sēdes sākumā izskatīt Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  

komitejas jautājumus. Deputāti neiebilst. 

 

3. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

 3.1. Par detālplānojuma  1. redakcijas nekustamajiem  īpašumiem „Meža Krustceles”  

(kad.Nr.64840080194), “Krustojums” (kad.Nr. 6484  008 0923)  un “Krustojumi” 

(kad.Nr. 6484 0008 0317) Rucavas pagastā, Rucavas novadā  nodošanu sabiedriskai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis, teritorijas plānotāja E.Kalēja) 
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  2020. gada 29. jūlijā Rucavas novada dome saņēma iesniegumu ar lūgumu izskatīt un 

nodot sabiedriskai apspriešanai detālplānojuma 1.redakciju īpašumiem „Meža Krustceles”  

(kad.Nr.6484 008 0194), “Krustojums” (kad.Nr. 6484  008 0923)  un “Krustojumi” (kad.Nr. 

6484 0008 0317), kuru izstrādā  SIA “Projekts V” reģ.Nr. 42102010421. Iesniegts 

detālplānojums (viens sējums papīra formātā) un   viens elektroniskais datu nesējs CD. 

         Tajā izteikts lūgums  nodot detālplānojumu „Meža Krustceles”  (kad.Nr.6484 008 0194), 

“Krustojums” (kad.Nr. 6484  008 0923)  un “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 0008 0317) 

sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

Rucavas novada domes teritorijas plānotāja 24.08.2020 ir iesniegusi Rucavas novada domei 

ziņojumu par   detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību. 

      Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.10.2014. 

Noteikumu Nr.628. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“  

109.1.  punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Detālplānojuma 1.redakciju nekustamajiem īpašumiem „Meža Krustceles”  

(kad.Nr.64840080194), “Krustojums” ( kad.Nr. 6484  008 0923)  un “Krustojumi” 

(kad.Nr. 6484 0008 0317) nodot sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2020.gada 10.septembra  līdz 2020.gada 1. 

oktobrim. 

3. Noteikt sabiedrības līdzdalības pasākumu norises laiku un vietu - 2020.gada 

17.septembrī plkst.11:00 Rucavas novada domē. 

4. Ar izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju „Meža Krustceles”  (kad.Nr.64840080194), 

“Krustojums” ( kad.Nr. 6484  008 0923)  un “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 0008 0317) 

var iepazīties  publiskās apspriešanas termiņa laikā Rucavas novada domes 32. kabinetā 

darba dienās, darba laikā. 

5. Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta -  

detālplānojuma 1.redakcijas  „Meža Krustceles”  (kad.Nr.64840080194), “Krustojums” 

(kad.Nr. 6484  008 0923)  un “Krustojumi” (kad.Nr. 6484 0008 0317) publiskās 

apspriešanas termiņa laikā Rucavas novada domes 32. kabinetā darba dienās, darba 

laikā. 

 

Pielikumā: Informatīvs ziņojums par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Meža 

Krustceles”, “Krustojumi” un “Krustojums”(kad.Nr. 64840080194, 64840080923 un 

64840080317). 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 3.2. Par detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” darba uzdevuma 

pagarināšanu un precizēšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis, teritorijas plānotāja E.Kalēja) 

 

2020. gada 20. augustā Rucavas novada dome saņēma iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 

2.1.13/1004) ar lūgumu pagarināt detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” darba uzdevuma 

termiņu vēl uz diviem gadiem. 
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  Detālplānojuma “Jaunputni” (kad. Nr. 6484 015 0034) un “Lāsītes” (kad. Nr. 6484 015 

0081)  izstrāde uzsākta, pamatojoties uz  Rucavas novada domes 2016. gada 28. janvāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 2, 1.3.). 

            2018. gada 23. augustā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu  “Par detālplānojuma 

“Jaunputni” un “Lāsītes” darba uzdevuma pagarināšanu.” Darba uzdevums tika pagarināts uz 

diviem gadiem. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ 

103. punktu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt  darba uzdevumu detālplānojumam “Jaunputni” un “Lāsītes” uz diviem 

gadiem (līdz 2022.gada 26. augustam). 

2. Precizēt darba uzdevumu detālplānojumam “Jaunputni” un “Lāsītes” (skat. Darba 

uzdevumu pielikumā). 

3. Pieprasīt darba uzdevumā norādītajām institūcijām jaunus nosacījumus. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3.3. Par nekustamo īpašumu “Alvišķi” 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Reģ.Nr.40003294758, juridiskā adrese: 

Talejas iela 1, Rīga, vēstuli (21.07.2020.Nr.2.1.8/3/537), kurā lūdz Rucavas novada pašvaldību 

izvērtēt iespēju un nepieciešamību pārņemt bez atlīdzības pašvaldības īpašumā nekustamo 

īpašumu “Alvišķi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kadastra Nr.64840150232, pieņemot 

attiecīgu domes lēmumu un norādot konkrētu pašvaldības autonomo funkciju, kuras veikšanai 

īpašums būtu nepieciešams. 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Alvišķi” nostiprinātas uz Latvijas valsts vārda 

Finanšu ministrijas personā. Zemesgabals atrodas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie 

īpašumi” pārvaldīšanā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un izvērtējot īpašuma atrašanās vietu un pašvaldības 

funkcijas uz kā pamata pārņemt īpašumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Nepārņemt pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu „Alvišķi” 

(kadastra Nr. 64840150232) Rucavas novada pašvaldības īpašumā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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3.4. Par īpašumu novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izvērtējot Rucavas novada domei piederošos nekustamos īpašumus secināts, ka 

nekustamie īpašumi: 

1. “Pilieni” kadastra Nr.64520170072, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

64520170072  1,74 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz 

Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000602307, nav iznomāts un būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas lauku (L1) zemju teritorijā. 

2. “Jaunskujiņas” kadastra Nr.64840130096, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 64840130094  0,93 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu 

nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000600739, nav iznomāts, būtu nododams atsavināšanai, jo nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas lauku (L2) zemju teritorijā . 

     Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma” 3.pantu un “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 

pirmo daļu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Pasūtīt sertificētam vērtētājam veikt nekustamo īpašumu “Pilieni” kadastra 

Nr.64520170072 un  “Jaunskujiņas” kadastra Nr.64840130096 novērtējumu. 

 

3.5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.07.2020.Nr.2.1.13/866), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu [..], Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

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

lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut [..] atdalīt no īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 
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4. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 8,7 ha  noteikt 

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

lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

5. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 6,3 ha  noteikt 

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

mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

 

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

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

 

3.6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (24.07.2020.Nr.2.1.13/866), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu [..], Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no septiņām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

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

lietošanas mērķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut [..], atdalīt no īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], platība 1,8 

ha; 

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

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

NĪLM kods 0101. 

5. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..],  noteikt zemes 

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

NĪLM kods 0201. 

 

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

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

 

3.7. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (17.08.2020.Nr.2.1.13/987), kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamo 

īpašumu [..], Rucavas pagastā. Īpašums sastāv no piecām zemes vienībām. Lūgts atļaut atdalīt 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..], piešķirt jaunu nosaukumu [..], noteikt zemes 

lietošanas mērķi. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut [..], atdalīt no īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem [..]; 

2. atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] piešķirt jaunu nosaukumu [..]; 

3.  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem [..] noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

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

4. Atdalīt no īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] platība 7,5 ha; 

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

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

7. Īpašumā [..] paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] platība 49,2 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. 

 

3.8. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

  

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Latvijasmernieks.lv" 

Dienvidkurzemes biroja, reģ.Nr. 40003783960, iesniegumu (25.08.2020.Nr.2.1.13/1015), kurā 

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

Rucavas novadā, sadalīšanā.  

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

novadā zemes vienību ar kad.apzīm.[..], kuras kopējā platība ir 40,2 ha, sadalīt divās daļās, 

atdalot meža zemi. 

 Pēc sadalīšanas tiks izveidotas 2 zemes vienības:  

1. Zemes vienība ar adresi un nosaukumu [..] platību 29,9 ha (vairāk vai mazāk pēc 

zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

2. Zemes vienība ar nosaukumu [..] platību 10,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas). 

2020.gada 18.jūnijā Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu  (prot.Nr.9;1.4.)  Par 

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

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

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta noteikumiem 

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

likuma" 19.pantu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašuma [..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 

sadalei. 

2. Projektēto zemes vienību Nr.1  29,9 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

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

sastāvā.   

3. Zemes vienībai [..] noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - NĪLM kods 0101. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] un uz tās esošām būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem [..], saglabāt adresi: [..]. 

5. Atdalītai zemes vienībai Nr.2  10,3 ha (vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un 

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

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

darbība ir mežsaimniecība - NĪLM kods 0201. 

6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3.9. Par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis)  

 

Izskata zemes ierīcības projekta izstrādātāja SIA „Topoprojekts" reģ.Nr. 42103041630, 

iesniegumu (30.07.2020.Nr.2.1.13/902), kurā lūgts saskaņot zemes ierīcības projektu 

nekustamo īpašumu [..] Rucavas pagastā, Rucavas novadā, robežu pārkārtošanā.  

Zemes ierīcības projekts paredz no nekustamā īpašuma [..] Rucavas pagastā, Rucavas 

novadā zemes vienības ar kad.apzīm. [..], kuras kopējā platība ir 1,7 ha, nodalīt aptuveni 1,59 

ha (vai mazāk, cik izrādīsies pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas) un pievienot 

nodalīto platību nekustamam īpašumam [..]. 

Zemes ierīcības projekta rezultātā daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]  

1,59 ha platībā tiek pievienota zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], veicot robežu 

pārkārtošanu. 

Pēc zemes robežu pārkārtošanas izveidotas 2 zemes vienības:  

1. Zemes vienība ar adresi un nosaukumu [..] platību 1,7890 (vai mazāk pēc zemes 

uzmērīšanas un robežu precizēšanas) 

2. Zemes vienība ar nosaukumu [..] platību 0,29 (vai vairāk pēc zemes uzmērīšanas 

un robežu precizēšanas). 

2020.gada 28.maijā Rucavas novada dome pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.8; 1.19.)  par 

nekustamo īpašumu [..] robežu pārkārtošanu, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma" 

prasībām. 

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

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

Dati"). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz MK 2016.gada 02.augusta noteikumiem 

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

likuma" 19.pantu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

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

[..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā un [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

[..], Rucavas pagastā, Rucavas novadā, īpašumu robežu pārkārtošanā. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo 

dzīvojamo māju apbūve NĪLM kods 0601. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] saglabāt adresi: [..] 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..], noteikt zemes lietošanas mērķi- 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve NĪLM kods 1003. 

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

3.10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (03.08.2020.Nr.2.1.13/908), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kā arī nekustamā īpašuma 

nodokļa aprēķinu par īpašumu [..] ar 31.07.2020. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu 0,02 ha platībā, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā, ar 01.09.2020 un nekustamā īpašuma [..] nodokļu aprēķinu. 

 

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

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

 

3.11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (07.08.2020.Nr.2.1.13/949), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,06 ha platībā, Dunikas pagastā, 

Rucavas novadā, ar 01.09.2020. 

 

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

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

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (15.07.2020.Nr.2.1.13/833), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabaliem [..], Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu [..] iznomāts [..]. Uz minētā iesnieguma ir 

saskaņojums, ka kooperatīva priekšsēdētājs piekrīt, ka [..] slēdz zemes nomas līgumu ar 

Rucavas novada domi, kā rezultātā jāsamazina iznomājamā platība [..]. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Izbeigt zemes nomas līgumu ar [..] uz daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] 

0,12 ha platībā, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.09.2020. 

 

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

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

 

3.13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (28.07.2020.Nr.2.1.13/881), kurā lūgts pagarināt zemes nomas 

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

iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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 
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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). 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo 

īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 

50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 2.panta septīto daļu, 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. pagarināt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes 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 līdz 2026.gada 31.augustam. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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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3.14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (07.08.2020.Nr.2.1.13/950), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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

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

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

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

03-01, 8.punkts). 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo 

īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 

50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 2.panta septīto daļu, 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes 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 līdz 2026.gada 31.augustam. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

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

 

3.15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (15.07.2020.Nr.2.1.13/833), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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.  



16 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 27. augusta  sēde 

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). 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo 

īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 

50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 2.panta septīto daļu, 19.06.2018. MK noteikumi Nr.350 " Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi" 29.3 un 30.3. punktu un personīgo iesniegumu,  
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabaliem [..] 0,12 ha platībā, kas atrodas 

Ječos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

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

nekustamā īpašuma nodokli. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 31.augustam. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

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

 

3.16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (04.08.2020.Nr.2.1.13/920), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

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

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  nav nodokļu parādu. 

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 
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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). 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 

20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var 

uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo 

īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 

50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 

pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 2.panta septīto daļu, 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 – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,05 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 līdz 2026.gada 31.augustam. 

4. Lēmumu nosūtīt apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai lēmuma pieņemšanai. 

5. Lēmums stājas spēkā, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmums. 

 

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

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

 

3.17. Par novērtējuma veikšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
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Rucavas novada domē saņemts SIA „Berta A", reģistrācijas Nr.42103071601, 

iesniegums (reģistrēts Rucavas novada domē 22.07.2020.Nr.2.1.13/860), kurā lūgts lemt par 

zemes nomas līgumu tiesību piešķiršanu un līguma noslēgšanu saimnieciskās darbības veikšanai 

(vasaras kafejnīca) uz Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dzintarvēji", Pape, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra numurs 64840110131, 64 m2 platībā. SIA „Berta 

A" lūdz noslēgt līgumu par nomu uz 3 (trim) saimnieciskās darbības sezonām līdz 2023.gada 

30.septembrim. 

Nekustamais īpašums "Dzintarvēji" ar kadastra apzīmējumu 64840110131, Papē, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, sastāvošs no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

64840110131, 0.322 ha platībā, un uz zemes gabala atrodošas pašvaldībai piederošas ēkas 

(kadastra apzīmējums 64840110131001), reģistrēts uz Rucavas novada pašvaldības vārda 

Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000395740.  

Rucavas novada dome 2020.gada 21.maijā nolēma iznomāt zemes gabalu 64 m2 platībā 

nekustamajā īpašumā "Dzintarvēji", kadastra numurs 64840110131, SIA "Berta A", 

reģ.nr.42103071601 vasaras kafejnīcas vajadzībām, pagarinot Nomas līguma termiņu līdz 

2020.gada 30,septembrim. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 

pirmā daļa noteic, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, 

tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos 

normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

Savukārt minētā likuma 3.panta 2.punkts noteic, ka manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.  

Nepieciešams veikt novērtējumu, lai varētu izsolīt nomas tiesības uz sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

27.08.2020.(prot.Nr.10) ieteikumu un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma” 3.pantu  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Veikt nekustamā īpašuma "Dzintarvēji", kadastra numurs 64840110131, zemes nomas 

maksas novērtējumu komercpakalpojuma sniegšanas vietai, nosakot 1m2 cenu gadā. 

 

 

1. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

1.1. Par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas pagasta  

dzīvokļu rindas 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (12.08.2020.Nr.2.1.13/975), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no dzīvokļu rindas Rucavas pagastā un Dunikas 

pagastā. 

 2019.gada 27.jūlija domes sēdē Rucavas novada dome [..] uzņēma Rucavas novada 

Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu rindā vispārējā kārtībā. (Protokols Nr.9, izraksts 

2.2.). Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 4.punktu un otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Izslēgt no Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu rindas [..] ar 

01.09.2020. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (12.08.2020.Nr.2.1.13/976), 

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

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  

Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2009.gada 5.maijā, pagarināts 2010.gada 8.jūnijā 

un 2015.gada 09.jūnijā uz laika posmu līdz 2020.gada 8.jūnijam. Pēc Rucavas novada domes 

Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.08.2020. pašvaldībai parāds par īri un komunāliem 

pakalpojumiem nav.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..] uz laika posmu līdz 31.08.2023.  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (12.08.2020.Nr.2.1.13/966), kurā 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2012.gada 6.augustā, pagarināts 2017.gada 

28.septembrī, 2018.gada 23.septembrī un 2019.gada 22.augustā  uz laika posmu līdz 2020.gada 

31.augustam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.08.2020. 

pašvaldībai parāds par īri un komunāliem maksājumiem nav. 

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

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..] laika posmu līdz 31.08.2023.  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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1.4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Rucavas novada  

Rucavas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (13.08.2020.Nr.2.1.13/980), kurā 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2008.gada 26.februārī, pagarināts 2017.gada 

2.martā, 2018.gada 28.februārī un 2019.gada 28.martā uz laika posmu līdz 2020.gada 1.martam. 

Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.08.2020. pašvaldībai 

parāds par īri un komunāliem maksājumiem ir 12.00 EUR. 

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

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..] uz laika posmu līdz 31.08.2023.  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (13.08.2020.Nr.2.1.13/979), kurā 

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

Rucavas novadā, pagarināšanu.  

 Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2016.gada 29.aprīlī, pagarināts 2016.gada 

1.augustā, 2017.gada 27.jūlijā, 2018.gada 26.aprīlī un 2019.gada 1.jūlijā uz laika posmu līdz 

2020.gada 30.jūnijam. Pēc Rucavas novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 

01.08.2020. pašvaldībai parāds par īri nav. 

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

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

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..] uz laika posmu līdz 31.08.2023.  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (13.08.2020.Nr.2.1.13/985), 

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

pagastā, Rucavas novadā, pagarināšanu.  
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Dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts 2008.gada 13.augustā, pagarināts 2010.gada 

20.aprīlī un 2015.gada 22.aprīlī uz laika posmu līdz 2020.gada 21.aprīlim. Pēc Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.08.2020. pašvaldībai parāds par īri un 

komunāliem pakalpojumiem nav.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..] uz laika posmu līdz 31.08.2023.  

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.7. Par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājas vietnieks J.Veits) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (20.08.2020.Nr.2.1.13/1007), 

kurā lūgts izskatīt jautājumu par izslēgšanu no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu 

rindas. 

 2019.gada 22.augusta domes sēdē Rucavas novada dome [..] uzņēma Rucavas novada 

Rucavas pagasta dzīvokļu rindā vispārējā kārtībā. (protokols Nr.13, lēmums 2.3.).

 Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 4.punktu un otro daļu un personīgo iesniegumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Rucavas novada Rucavas pagasta dzīvokļu rindas [..] ar 01.09.2020. 

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

3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

 

2.1. Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Pamatojoties uz 2020. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.401 

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “pedagogu darba 

samaksas noteikumi””  par treneru algas likmes paaugstinājumu ar 2020. gada 1. septembri un 

2020./2021. mācību gada treneru slodzes palielinājumu, Liepājas rajona  Sporta skolas Rucavas 

treneru algām 2020. gada septembra – decembra mēnešiem papildus nepieciešams 1695.88 

euro. 

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 
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apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

20.08.2020. (protokols Nr.10) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt papildus līdzekļus Liepājas rajona Sporta skolas Rucavas treneru algām no 

2020. gada septembra līdz 2020. gada decembra mēnešiem 1695.88 euro no pašvaldības 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

2.2. Iesnieguma izskatīšana par naudas balvas 

piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

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 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 iesniegts 3 (trīs) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas. Ja abi vecāki atrodas 

darba attiecībās ar pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem”. 

[..] 

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 2020.gada 

23.jūlija apstiprinātajiem grozījumiem “Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikumā” (protokols Nr.10,6.1.) un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

20.08.2020. (protokols Nr.10) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt [..] naudas balvu sakarā ar bērna piedzimšanu 550 euro noteiktās mēnešalgas 

apmērā. 

 

2.3. Iesnieguma izskatīšana par naudas balvas 

piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

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 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 
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iesniegums iesniegts 3 (trīs) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas. Ja abi vecāki atrodas darba 

attiecībās ar pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem”. 

[..] 

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 2020. 

gada 23.jūlija apstiprinātajiem grozījumiem “Rucavas novada domes darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikums” (protokols Nr.10, 6.1.) un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

20.08.2020. (protokols Nr.10) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt [..] naudas balvu sakarā ar bērna piedzimšanu 427.20 euro noteiktās mēnešalgas 

apmērā. 

 

2.4. Par pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu Rucavas novada izglītības 

iestādēs 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

2020. gada 16. jūnija Ministra kabineta noteikumi Nr.401 “Grozījumi Ministru kabineta 

2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” nosaka, ka ar 

2020. gada 1. septembri: 

 -pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme ir 790 euro; 

 -izglītības iestādes vadītājam  mēneša darba algas likme ir 1056 euro; 

 -izglītības iestādes vadītāja vietniekam 80% no izglītības iestādes vadītāja mēneša darba 

algas likmes – 802.40 euro. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 20.08.2020. (protokols Nr.10) ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt izglītības iestāžu pedagogiem (Sikšņu pamatskola, Rucavas pamatskola, PII 

“Zvaniņš”) zemāko mēneša darba algas likmi 790 euro ar 2020. gada 1. septembri. 

2. Noteikt Rucavas izglītības iestāžu vadītājiem  

(Sikšņu pamatskola, Rucavas pamatskola, PII “Zvaniņš”) mēneša darba algas likmi 1056 

euro ar 2020. gada 1. septembri. 

3. Noteikt Rucavas novada izglītības iestāžu vadītāja vietnieka (Sikšņu pamatskola, 

Rucavas pamatskola) mēneša darba algas likmi 80% apmērā no izglītības iestāžu vadītāja 

mēneša darba algas likmes 844.80 euro ar 2020. gada 1. septembri. 

4. Noteikt sociālajam pedagogam zemāko mēneša darba algas likmi 790 euro ar 2020. gada 

1. septembri. 

5. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2020. gadam ar veiktajiem 

grozījumiem. 

6. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

2.5. Par pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algu 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 
 

Izskata Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vēstuli par pirmskolas 

izglītības iestāžu skolotāju palīgu darba algas likmes palielināšanu ar 2020. gada 1. septembri.  
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Analizējot publiski pieejamo informāciju par vakancēm, kā arī saņemot  informāciju no 

nozarē strādājošiem, aktualizējies jautājums par skolotāju palīgu darba samaksu, ņemot vērā, ka 

pirmskolas izglītības strādājošiem pedagogiem tā tiek paaugstināta. 

 LIZDA atgādina, ka skolotāju palīgiem pirmskolā atbilstoši pamatuzdevumiem: ēdināt, 

aprūpēt, mazgāt un ģērbt bērnus, ievērot bērnu dienas režīmu, veidot bērnos kulturālas 

uzvedības un higiēnas iemaņas, sniegt nepieciešamos medicīnisko palīdzību un ir vēl virkne  ļoti 

nozīmīgu pienākumu. Skolotāju palīgiem arī ir pienākums palīdzēt pirmskolas pedagogiem 

sagatavoties izglītības programmas īstenošanai, nodrošināt bērna spējām atbilstošas  radošās un 

sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, sadarbībā ar izglītības iestādi sniegt atbalstu 

bērnam izglītības satura apguvē. 

 LIZDA aicina pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgus novērtēt kā ļoti nozīmīgu 

resursu pirmskolas izglītības pakalpojuma kvalitatīvā nodrošināšanā. 

 LIZDA valde 2020.gada 22.jūlija sēdē nolēma nosūtīt visām pašvaldībām vēstuli ar 

lūgumu, pašvaldības iespēju robežas rast iespēju paaugstināt pirmskolas skolotāju palīga 

zemāko mēneša darba algas likmi no 2020. gada 1. septembra, līdzīgi kā pedagogiem  - vismaz 

par 5.34%. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 20.08.2020. (protokols Nr.10) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Amata vietai “skolotāja palīgs” (profesijas kods 5312 01, amatu saimēm un līmeņiem 

atbilstošā mēnešalgu grupa - 4) noteikt mēneša darba algas likmi 474 euro ar 2020. gada 1. 

septembri 

2. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2020. gadam ar veiktajiem 

grozījumiem. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

2.6. Par papildus līdzekļu iedalīšanu Dunikas pagasta sporta un atpūtas centram 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Ir saņemts SIA “RKP” piedāvājums par 2-durvju garderobes skapja ar soliņu piegādi 

Dunikas pagasta sporta un atpūtas centra vajadzībām 1827.10 euro apmērā. 

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

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

pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 20.08.2020. 

(protokols Nr.10) ieteikumu,  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt Dunikas pagasta sporta un atpūtas centram 1820 euro 10 gabalu 2-durvju 

garderobes skapju ar soliņu iegādei no izsolēs iegūtajiem  līdzekļiem no zemes īpašuma 

pārdošanas. 

 

2.7. Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kauneses iesnieguma izskatīšana par papildus 

finansējuma piešķiršanu divu logu nomaiņai 

(Ziņo Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese) 

 

Izskata Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses iesniegumu par papildus 

finansējuma piešķiršanu 480 euro apmērā pagasta pārvaldes divu logu nomaiņai, jo ir paredzēta 

viena korpusa siltināšanas darbi. Šajā korpusā nav līdz šim nomainīti divi logi – viens Sikšņu 
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bibliotēkas telpās un otrs īres telpā – frizētavā. Šobrīd logi nepilnīgi pilda savu funkciju – ir 

secināts, ka ziemas aukstajos mēnešos ir siltuma zudumi. 

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

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

apstiprināt pašvaldības budžeta grozījumus un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

20.08.2020. (protokols Nr.10) ieteikumu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt Dunikas pagasta pārvaldei 480 euro divu logu nomaiņai no pašvaldības līdzekļiem 

neparedzētiem gadījumiem. 

 

2.8. 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumu 

grozījumus (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.6/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. 

 

No sēžu telpas iziet deputāts A.Rolis. 

 

2.9. Par aizņēmumu investīciju projekta “Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve 

Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 1. un 2. kārtas būvdarbi” realizācijai 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” Rucavas novada dome  

ņems aizņēmumu no Valsts kases aizņēmumu investīciju projekta “Gājēju celiņa un 

apgaismojuma izbūve Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 1. un 2. kārtas būvdarbi” 

realizācijai. 

Investīciju projekta “Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Rucavā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, 1. un 2. kārtas būvdarbi” īstenošana ir paredzēta Rucavas novada pašvaldības 

attīstības programmas investīciju plānā un SIA “JG Projekti” ir izstrādājis būvprojektu. 
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 Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 105486.40 euro, projektu plānots īstenot 10 

mēnešu laikā no līguma noslēgšanas datuma. 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr.456 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas 

ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”  3.4.1.un 3.4.2. 

apakšpunktiem pašvaldības budžeta līdzfinansējums projekta īstenošanai nav mazāks par 25% 

un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75% no pašvaldības kopējām investīciju projektam 

izmaksām : 

 - pašvaldības līdzfinansējums - 26371.60 euro; 

 - aizņēmums no Valsts kases -  79114.80 euro.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. panta pirmo 

daļu, 2019. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu 79115 euro apmērā no Valsts kases  ar  Valsts kases noteikto procentu 

likmi un 1 gada procentu likmes fiksēšanas periodu uz 10 gadiem ar atlikto  

pamatsummas maksājumu uz 1 gadu investīciju projekta “Gājēju celiņa un 

apgaismojuma izbūve Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 1. un 2. kārtas 

būvdarbi” īstenošanai. 

2. Aizņēmumu ņemt saskaņā ar Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija 

noteikumu Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz 

valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar 

Covid-19 izplatību”  noteikumiem. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4. Aizņēmuma atmaksas finansējuma avots – pašvaldības budžets. 

5. Aizņēmumu izņemt 2020. un 2021.gadā. 

6. Pamatsummas atmaksu uzsākt 2021. gadā. 

7. Domes sekretārei lēmumu nosūtīt lēmuma pieņemšanai Dienvidkurzemes novada 

finanšu komisijai, kā to nosaka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

Pārejas noteikumu 20. punkts. 

 

Sēžu telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

2.10. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” realizēšanai 

(Ziņo finanšu analītiķe I.Reine) 

 

2019. gada 28. martā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu  (protokols  Nr.3., 4.9.) 

atbalstīt projekta “ Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas 

novadā” iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Savienības fondu Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojuma infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. 

2019. gada 28. novembrī  Rucavas novada dome pieņēma lēmumu  (protokols  Nr.18.; 

7.) par grozījumu veikšanu 2019. gada 28. marta lēmumā protokols Nr.3.; 4.9.), ar kuru tika 

apstiprinātas projekta kopējās izmaksas 338457.93 euro, tanī skaitā: 

“Esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi” Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā”  283210.12 euro. 
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Iepirkums  “Par esošās ēkas pārbūvi par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi” 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā” ir noslēdzies. Zemākā piedāvātā būvdarbu līgumcena 

327355.17 euro (tanī skaitā PVN 56813.71 euro). Līdz ar to būvniecības izmaksas  pārsniedz 

plānotās un ir nepieciešams lemt par papildus finansējuma piešķiršanu  projekta realizēšanai. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Rucavas novada Attīstības programmas 

2012-2018. gadam  Investīciju plāna 5.2. punkta 6.apakšpunktu un Rucavas novada domes 

2019. gada 28. novembra lēmumu (protokols Nr.18;7.), likuma “Par valsts budžetu 2020. 

gadam” 13. panta 1. daļu, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas 

novadā – esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi” īstenošanai 

nepieciešamo papildus finansējumu 44145.05 (četrdesmit četri tūkstoši viens simts četrdesmit 

pieci euro un 05 euro centi) apmērā. 

No sēžu telpas iziet deputāts R.Timbra. 

2.11. Par kredīta ņemšanu Valsts kasē projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras  izveide Rucavas novadā – esošās ēkas pārbūve par sociālo 

grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi”, Rucavas pagastā,  Rucavas novadā” 

realizēšanai 

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

 

 Pamatojoties uz Rucavas novada Attīstības programmas 2012-2018 gadam Investīciju 

plāna 5.2. punkta 6. apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 22. pantu, likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 13. panta 1. daļu un saskaņā ar 

2019. gada 29.novembra Rucavas novada domes lēmumu (protokols Nr.18.;7.) un 2019. gada 

27. decembra Rucavas novada domes lēmumu  (protokols Nr.22.; 3.3.), 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Ņemt aizņēmumu valsts kasē 65 800 (sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti  euro) apmērā 

projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras  izveide Rucavas 

novadā – esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi” 

Rucavas pagastā,  Rucavas novadā” būvniecības procesa nodrošināšanai. 

2. Aizņēmuma termiņš – ilgtermiņa aizņēmums – 10 (desmit) gadi, ar atlikto maksājumu 

uz 12 (divpadsmit mēnešiem). 

3. Aizņēmumu garantēt ar Rucavas novada domes budžetu. 

 

2.12. SIA “Priekules slimnīcas” vēstules  izskatīšana 
(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

Rucavas novada domei kā kapitāldaļu turētājai, nepieciešams atbilstoši piederošajām 

kapitāldaļām palielināt savu pamatkapitālu par 287,00 euro,  ieskaitot minēto summu SIA 

“Priekules slimnīca” norēķinu kontā. 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Piešķirt līdzekļus 287 euro apmērā pamatkapitāla palielināšanai SIA “Priekules 

slimnīca” atbilstoši piederošajām kapitāldaļām. 

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi finanšu analītiķei Inārai Reinei. 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā atsavināšanas procesa apturēšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2020.gada 18.jūnijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.9; 3.9.), 

ar kuru tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to mutiskā izsolē, 

noteikta atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena - EUR 7100,00, apstiprināti izsoles 

noteikumi un izveidota izsoles komisija. 

Rucavas novada domē saņemts Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 24.jūlija lēmuma 

noraksts civillietā Nr.C69319520, ar kuru nolemts Rucavas novada domei aizliegt veikt 

darbības, kas vērstas uz nekustamā īpašuma “Robežsargi”-1 Papē, Rucavas pagasta, Rucavas 

novadā, kadastra Nr. 64849000116, un “Robežsargi”-2 Papē, Rucavas pagasta, Rucavas novadā, 

kadastra Nr. 64849000119, pārdošanu izsolē līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim 

konkrētajā lietā.  

[..] ir cēlusi prasību Kurzemes rajona tiesā pret Rucavas novada domi ar trešo personu 

SIA "Interbaltija" par Rucavas novada domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma 3.9. (protokols 

Nr.9) atcelšanu daļā, ar kuru noteikta nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64849000116, atsavināšanas nosacītā cena 7100 EUR 

apmērā, un lēmuma 3.10. (protokols Nr.9) atcelšanu daļā, ar kuru noteikta nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64849000116, 

atsavināšanas nosacītā cena 6400 EUR apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2020.gada 24.jūlija izsoles komisijas sēdes protokolu, 

pamatojoties uz Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 24.jūlija lēmumu civillietā Nr.C69319520, 

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

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apturēt nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  

kadastra Nr. 64849000116, atsavināšanu līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 

brīdim konkrētajā lietā vai līdz prasības nodrošinājuma atcelšanai civillietā 

Nr.C69319520, kas piemērots uz Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 24.jūlija lēmuma 

pamata. 

2. Atzīt nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  

kadastra Nr. 64849000116, pirmo mutisko izsoli par nenotikušu un apstiprināt 

2020.gada 24.jūlija izsoles komisijas sēdes protokolu. 

 

Pielikumā: 2020.gada 24.jūlija izsoles komisijas sēdes protokols uz 1(vienas) lp. 

 

No sēžu telpas iziet deputāte L.Jaunzeme. 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, 

 Rucavas novadā atsavināšanas procesa apturēšanu 

(Ziņo izpilddirektors E.Bertrams) 

 

2020.gada 18.jūnijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, atsavināšanu” (protokols Nr.9; 

3.10.), ar kuru tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, pārdodot to mutiskā izsolē, 
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noteikta atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena - EUR 6400,00, apstiprināti izsoles 

noteikumi un izveidota izsoles komisija. 

Rucavas novada domē saņemts Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 24.jūlija lēmuma 

noraksts civillietā Nr.C69319520, ar kuru nolemts Rucavas novada domei aizliegt veikt 

darbības, kas vērstas uz nekustamā īpašuma “Robežsargi”-1 Papē, Rucavas pagasta, Rucavas 

novadā, kadastra Nr. 64849000116, un “Robežsargi”-2 Papē, Rucavas pagasta, Rucavas novadā, 

kadastra Nr. 64849000119, pārdošanu izsolē līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim 

konkrētajā lietā.  

[..] ir cēlusi prasību Kurzemes rajona tiesā pret Rucavas novada domi ar trešo personu 

SIA "Interbaltija" par Rucavas novada domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma 3.9. (protokols 

Nr.9) atcelšanu daļā, ar kuru noteikta nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 1, Papē, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64849000116, atsavināšanas nosacītā cena 7100 EUR 

apmērā, un lēmuma 3.10. (protokols Nr.9) atcelšanu daļā, ar kuru noteikta nekustamā īpašuma 

“Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  kadastra Nr. 64849000116, 

atsavināšanas nosacītā cena 6400 EUR apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2020.gada 24.jūlija izsoles komisijas sēdes protokolu, 

pamatojoties uz Kurzemes rajona tiesas 2020.gada 24.jūlija lēmumu civillietā Nr.C69319520, 

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

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

NOLEMJ: 

1. Apturēt nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  

kadastra Nr. 64849000119, atsavināšanu līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 

brīdim konkrētajā lietā vai līdz prasības nodrošinājuma atcelšanai civillietā 

Nr.C69319520, kas piemērots uz Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 24.jūlija lēmuma 

pamata. 

2. Atzīt nekustamā īpašuma “Robežsargi” - 2, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā,  

kadastra Nr. 64849000119, pirmo mutisko izsoli par nenotikušu un apstiprināt 

2020.gada 24.jūlija izsoles komisijas sēdes protokolu. 

 

Pielikumā: 2020.gada 24.jūlija izsoles komisijas sēdes protokols uz 1(vienas) lp. 

 

 

Sēžu telpā ienāk deputāti L.Jaunzeme un R.Timbra. 

 

 

6. Par mācību procesa īstenošanu uzsākot 2020./2021. mācību gadu 

(Ziņo Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības noteikumi Covid -19 infekcijas izplatības laikā” un Izglītības un 

zinātnes ministrijas Ieteikumiem mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā, ņemot vērā Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 27.08.2020.ieteikumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Rucavas novada vispārējās izglītības iestādēs - Rucavas pamatskolā un Sikšņu pamatskolā 

- mācību procesa īstenošana ar 2020.gada 1.septembri notiek pēc Izglītības un zinātnes 

ministrijas ieteiktā  A modeļa. Par izmantojamā modeļa izmaiņām turpmāk lemj atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai. 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 
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Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par notiekošajiem 

sporta halles remontdarbiem un par konkursa “Sakoptākā sēta Dunikas pagastā” norisi. 

 

Tūrisma organizatores N.Graudužes ziņojums 
 

Tūrisma organizatore N.Grauduže informē par aktualitātēm tūrisma jomā Rucavas 

novadā un par notikušajiem kultūras pasākumiem “Centra Dzirnavās”.  

 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 
 

Izpilddirektors E.Bertrams informē par saimnieciskajiem darbiem pašvaldības teritorijā 

un plānoto Ķirbas purva dabas aizsardzības plāna izstrādes grupas sanāksmi. 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

Priekšsēdētājs J.Veits informē par plānotajām iedzīvotāju sapulcēm Rucavas novadā. 

Priekšsēdētāja vietnieka A.Roļa ziņojums 

Priekšsēdētāja vietnieks A.Rolis informē ap apmeklēto Kurzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes sēdi, kurā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki diskutēja ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvjiem 

par prioritārā pasākuma 2021., 2022. un 2023.gadam "Investīciju programma autoceļu attīstībai 

administratīvi teritoriālās reformas kontekstā" virzību. 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.15 

 

Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            02.09.2020. 
 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   02.09.2020.   


