
 
 

     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 24. septembrī                                                                                                     Nr.13 

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, Līga Jaunzeme, Daiga 

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

 

Nepiedalās:  

Deputāts Andis Bārdulis (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

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

Zuļģe, nekustamo īpašumu speciāliste Dzintra Bļinova, klientu apkalpošanas speciāliste Ilze 

Feodosova, Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, Rucavas pamatskolas 

direktore Liena Trumpika 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības komitejas jautājumu izskatīšana 

(Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
  

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

1.3. Par zemes nomas platības samazināšanu 

1.4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

1.8. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

1.9. Par dabas lieguma zonā ietilpstošās zemes daļas atdalīšanu no zemes gabala “Čakstes” 

1.10. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu 
 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
 

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

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu rindā 

2.3. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 23.jūlija lēmumā (protokols Nr.10; 5.5.)  

2.4. Par dzīvojamas telpas īres līguma pārslēgšanu 
 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

kultūras un sporta komitejas vadītāja L.Jaunzeme) 
 

3.1. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

3.2. PII “Zvaniņš” vadītājas iesnieguma izskatīšana par papildus amata vietas izveidošanu 

3.3. Par Rucavas tradicionālās kultūras centra izveidošanu 

3.4. Par grozījumiem Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā 

3.5. Rucavas pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšana par izmaiņām amatu sarakstā 

3.6. Par nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu trešā 

izsolē 

3.7. Par nekustamā īpašuma “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

3.8. Par nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 
 

4. Par 2020.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.7/2020 “Grozījumi Rucavas novada 

domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības 

noteikumi peldvietā”” precizēšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

Dunikas pagasta pārvaldes A.Kauneses ziņojums 

Izpilddirektora E.Bertrama ziņojums 

Priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

 

Priekšsēdētājs J.Veits izsaka priekšlikumu papildināt 2020.gada 24.septembra sēdes 

darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumu: 

3.9. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana par izmaiņām amatu 

sarakstā 

(Ziņo Rucavas pamatskolas direktore L.Trumpika) 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

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

ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Papildināt 2020.gada 24.septembra sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumu: 

3.9. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana par izmaiņām 

amatu sarakstā 

(Ziņo Rucavas pamatskolas direktore L.Trumpika) 

 

Sakarā ar to, ka domes sēdē piedalās Rucavas pamatskolas direktore L.Trumpika, 

priekšsēdētājs J.Veits ierosina domes sēdes sākumā izskatīt jautājumus “3.9. Rucavas 

pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana par izmaiņām amatu sarakstā” 

un “3.5.Rucavas pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšana par izmaiņām amatu 

sarakstā”. Deputāti neiebilst. 

 

Sēžu telpā ienāk deputāts R.Timbra. 

 

3.9. Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesnieguma izskatīšana par izmaiņām 

amatu sarakstā 

(Ziņo Rucavas pamatskolas direktore L.Trumpika) 

 

Izskata Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesniegumu (reģistrēts Rucavas 

novada domes kancelejā 23.09.2020.,Nr.2.1.13/1124) ar lūgumu izveidot amata vietu 

“direktora vietnieks izglītības jomā” ar 0.5 likmi un mēneša darba algas likmi 844.80 euro ar 

atalgojumu mēnesī 422.40 euro ar 2020. gada 1. septembri un samazināt amata vietai 

“direktore” likmi no 0.8 uz 0.7 likmi. 

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

lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāte A.Ate. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 7 (Līga Jaunzeme, Daiga Ķēdže, 

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

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izveidot amata vietu “direktora vietnieks izglītības jomā” ar 0.5 likmi un mēneša darba 

algas likmi 844.80 euro ar atalgojumu mēnesī 422.40 euro ar 2020. gada 1. septembri. 

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

3. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu nodaļai. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

3.5. Rucavas pamatskolas direktores iesnieguma izskatīšana  

par izmaiņām amatu sarakstā 

(Ziņo Rucavas novada domes priekšsēdētājs J.Veits) 

 

Izskata Rucavas pamatskolas direktores L.Trumpikas iesniegumu (reģistrēts Rucavas 

novada domes kancelejā 16.09.2020. Nr.2.1.13/1100) ar lūgumu veikt izmaiņas Rucavas 

pamatskolas amatu sarakstā, jo pavāre [..] atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā no 2020. gada 

24. augusta līdz 2022. gada februārim. Rucavas pamatskolas virtuves darbinieki – ēdnīcas 

vadītāja (1 likme) un  pavāre (0.7 likmes) piekrīt veikt [..] pavāres pienākumus. 

Nepieciešams veikt šādus grozījumus: 

 1. Ēdnīcas vadītājai noteikt  mēneša darba algas likmi 718 euro ar atalgojumu mēnesī 

718.00 euro no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. janvārim. 
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            2. Pavārei manīt likmi no 0.7 uz 1.0 likmi un noteikt mēneša darba algas likmi 504 

euro ar atalgojumu mēnesī 504,00 euro no 2020. gada 1. septembra līdz 2022. gada  31. 

janvārim. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020. (protokols Nr.11) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Amata vietai “ēdnīcas vadītāja”, profesijas kods 1412 05, amatu saimēm un līmeņiem 

atbilstošā mēnešalgu grupa - 5 (Rucavas pamatskola) noteikt mēneša darba algas likmi 718 

euro ar atalgojumu mēnesī 718,00 euro ar 2020. gada 1. septembri līdz 2022. gada 31. 

janvārim uz [..] bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. 

2. No 2022. gada 1. februāra amata vietai “ēdnīcas vadītāja” tiek noteikta mēneša darba algas 

likme 550 euro ar atalgojumu mēnesi 550,00 euro. 

3. Amata vietai “pavāre”, profesijas kods 5120 2, amatu saimēm un līmeņiem atbilstošā 

mēnešalgu grupa - 5 (Rucavas pamatskola) noteikt 1.0 likmi ar mēneša darba algas likmi 

504 euro un atalgojumu mēnesī 504,00 euro ar 2020. gada 1. septembri līdz 2022. gada 31. 

janvārim uz [..] bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. 

4. No 2022. gada 1. februāra amata vietai “pavāre” tiek noteikta 0.7 likme ar mēneša darba 

algas likmi 480 euro un atalgojumu mēnesi 336,00 euro. 

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

 

 

1. Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības  komitejas jautājumu 

izskatīšana (Ziņo komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

1.1. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (08.09.2020.Nr.2.1.13/1073), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.(prot.Nr.11) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Izbeigt zemes nomas līgumus ar [..], uz zemes gabaliem [..], Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.10.2020. 

 

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

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

 

1.2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (09.09.2020.Nr.2.1.13/1079), kurā lūgts pārtraukt zemes nomas 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.(prot.Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu un personīgo iesniegumu, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 8 (Antra Ate, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Izbeigt zemes nomas līgumus ar [..], uz zemes gabalu [..], Dunikas pagastā, Rucavas 

novadā, ar 01.10.2020. 

 

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

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

 

1.3. Par zemes nomas platības samazināšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

 komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (03.09.2020.Nr.2.1.13/1059), kurā lūgts samazināt zemes 

nomas platību par 0,01 ha uz zemes gabalu [..] Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.(prot.Nr.11) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 Samazināt zemes nomas platību par 0,01 ha [..], uz zemes gabalu [..] 0,01 ha platībā, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ar 01.10.2020, pārslēdzot zemes nomas līgumu. 

 

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

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

 

1.4. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (13.08.2020.Nr.2.1.13/984), 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 
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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 

17.09.2020.(prot.Nr.11) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, 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 30.septembrim. 
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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. 

 

1.5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (09.09.2020.Nr.2.1.13/1080), 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 
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nomas maksa pēc pašreizējās zemes nomas maksas likmes (1,5% apmērā no zemesgabala 

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

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

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

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

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

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

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

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

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

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 

17.09.2020.(prot.Nr.11) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabalu [..] 0,12 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 30.septembrim. 

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. 

 

1.6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (31.08.2020.Nr.2.1.13/1045), 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 
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noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi 

Nr. 735).  

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

rīkošana nav obligāta.  

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

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

sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai. 

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

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

normatīvo regulējumu par nomas maksu atbilstoši noteiktam procentu apmēram no 

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

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

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

kas šobrīd vairs nav paredzēts.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

neskaitot administratīvās izmaksas izsoles sarīkošanai, bet aptuvenais ieguvums no zemes 

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

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

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

saprot vienam vai vairākiem savstarpēji līdzīgiem normas sastāviem (noregulētiem dzīves 

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.(prot.Nr.11) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..] 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 30.septembrim. 

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. 

 

1.7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (03.09.2020.Nr.2.1.13/1060), kurā lūgts noslēgt zemes nomas 

līgumu uz zemes gabala [..] daļu, kas atrodas Sikšņos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, ēkas 

uzturēšanai. 

Uz zemes vienības [..] Dunikas pag., Rucavas  novadā, atrodas šķūnīši, kuri nav reģistrēti 

Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas pašvaldības bilancē. 

Ar [..] nav noslēgts zemes  nomas līgums. Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam  

nav nodokļu parādu. 

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesību noteikumi”  7. punktu un 8. punktu - apbūvētu zemesgabalu iznomā 

tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam ja citos normatīvajos 

aktos nav noteikts citādi, ja iznomātājs ir pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir 

ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka 

citi normatīvie akti. 

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350. “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesību noteikumi”  17. punktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksa 

gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par šo noteikumu 5. 

punktā minēto -  28 euro gadā. 

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. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
https://likumi.lv/ta/id/299999#p5
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.(prot.Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību 

noteikumi” 7.,16.,17. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 

noteikumu 20.punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. noslēgt zemes nomas līgumu ar [..], uz zemes gabala [..] daļu 0,01 ha platībā, kas 

atrodas Sikšņos, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 

EUR gadā. 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2026.gada 30.septembrim. 

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. 

 

1.8. Par lauksaimniecības zemes apmežošanu 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

Izskata [..] iesniegumu (23.04.2020. Nr.2.1.13/532), kurā lūgts atļaut apmežot 

lauksaimniecības zemi īpašumā [..] zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu [..], Dunikas 

pagastā. 

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

[..], kopplatība 5,49 ha, no kuras lauksaimniecības zeme ir 1,62 ha un [..], kopplatība 2,76 ha, 

no kuras lauksaimniecības zeme ir 2,49 ha, kas atrodas Dunikas pagastā. Zeme nav meliorēta. 

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

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

novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

64520050614 iekļauta nemeliorētu lauku zemju teritorijā (L1), bet zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 64520050612 lielākā daļa iekļauta meža zemju teritorijā (M), mazākā daļa  

iekļauta nemeliorētu lauku zemju teritorijā (L1). 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.(prot.Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas 

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

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

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Atļaut [..] apmežot īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..], kuras kopējā 

platība ir 5,49 ha, lauksaimniecības zemi 1,62 ha platībā un zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..], kuras kopējā platība ir 2,76 ha, lauksaimniecības zemi 2,49 ha platībā, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

 

 

1.9. Par dabas lieguma zonā ietilpstošās zemes daļas atdalīšanu  

no zemes gabala “Čakstes” 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 

 

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

adrese: K.Valdemāra iela 31, Rīga, 24.08.2020. Nr.1.17/6044 vēstuli, kas Rucavas novada 

domes lietvedībā reģistrēta 25.08.2020.Nr.2.1.13/1019, par dabas lieguma zonā ietilpstošās 

zemes daļas atdalīšanu no zemesgabala “Čakstes”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. 

Zemesgabals “Čakstes”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā (nekustamā īpašuma 

kadastra Nr.64840070018, zemes vienības kadastra apzīmējums: 64840070018), 1,98 ha 

platībā (turpmāk - Zemesgabals) 2003.gada 10.jūnijā ierakstīts Rucavas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000102748 uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas 

personā. 

2005.gada 27.jūnijā AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) 

saņemts Zemesgabala privatizācijas ierosinājums (reģistrēts privatizācijas ierosinājumu 

reģistrā ar Nr.1.33/2421-6192). 

Zemesgabals nodots privatizācijai ar Possessor valdes 2007.gada 14.augusta lēmumu 

Nr.141/963 “Par valstij piederoša apbūvēta zemesgabala Liepājas rajonā, Rucavas pagastā, 

“Čakstes” (kadastra Nr.6484 0070018), nodošanu privatizācijai”. 

2007.gada 12.septembrī ar nodošanas – pieņemšanas aktu Zemesgabals pārņemts 

Possessor valdījumā.  

Uz Zemesgabala atrodas atpūtas māja un palīgēkas (kadastra Nr.64845070018), uz 

kurām īpašuma tiesības Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000078928 

nostiprinātas fiziskai personai. 

Ar Personu noslēgts Zemesgabala nomas līgums un atbilstoši likuma “Par valsts un 

pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 64.panta pirmajai daļai Personai ir tiesības uz 

zemesgabala pirmpirkumu. 

Persona atbilst likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 

1.punktā noteiktajam personu lokam, kurai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

iegūt īpašumā zemi. 

Atbilstoši Rucavas novada domes 2020.gada 23.jūlija sēdes lēmumam (protokols Nr.10) 

minētā zemes gabala daļa 1,38 ha platībā ir iekļauta dabas parka “Pape” dabas lieguma zonā.  

Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 33.panta otrās daļas 

3.punktu valstij piederošā zeme dabas parka dabas lieguma zonā nav privatizējama. Līdz ar to 

Personai ir tiesības iegūt īpašumā Zemesgabala daļu, kas neatrodas dabas parka dabas lieguma 

zonā. 

Lūgts pieņemt lēmumu par Zemesgabala sadalīšanu, atdalot no tā dabas parka dabas 

lieguma zonā ietilpstošo zemes daļu 1,38 ha platībā kā patstāvīgu nekustamo īpašumu. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.punktu, kas noteic, ja 

nepieciešams sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojumā 

vai lokālplānojumā noteiktās zemes vienību minimālās platības, kā arī Ministru kabineta 

2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 26.punktu, kas noteic, ka ierobežojumi dabas parka 

teritorijā ietilpstošu zemes vienību sadalīšanai neattiecas uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek 
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atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas 

nepieciešama saimniecības uzturēšanai. 

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

teritorijas daļai, atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemesgabalam izstrādājams teritorijas 

sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts—zemes 

ierīcības projekts.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.(prot.Nr.11) ieteikumu, iepriekš minēto un pamatojoties uz „Zemes ierīcības 

likuma” 2.nodaļas 7.pantu un 8.pantu, 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 16.punktu, 2005.gada 22.decembra LR likuma „Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma” 9.pantu, 2011.gada Ministru kabineta noteikumi Nr.706 Dabas parka "Pape" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 19.punktu, kas nosaka, ka Zemes vienību 

sadalīšana atļauta tikai tad, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc 

sadalīšanas nav mazāka par 10 ha, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs 

– mazāka par 3 ha. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas 

infrastruktūras ierīkošanai vai uzturēšanai un ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju 

uzturēšanai, restaurācijai un rekonstrukcijai, ja tiek mainīts trases platums un novietojums, kā 

arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības 

ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai, spēkā esošo Rucavas 

novada teritorijas plānojumu (2013.gada 30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem 

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

iesniegumu,  

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. atļaut AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” sadalīt nekustamā īpašuma 

„Čakstes” kad.Nr.64840070018, zemes vienību ar kad.apzīm. 64840070018, kuras 

kopējā platība ir 1,98 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

2. atdalīt no zemes vienības ar kad.apz.64840070018 zemes gabalu 1,38 ha platībā 

(vairāk vai mazāk pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas); 

3. atdalītam zemes gabalam piešķirt nosaukumu “Jaunčakstes”; 

4. zemes gabalam “Jaunčakstes” noteikt zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, 

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

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa NĪLM 

kods 0501. 

5. Paliekošam zemes gabalam ar nosaukumu “Čakstes” platību 0,6 ha (vairāk vai mazāk 

pēc zemes uzmērīšanas un robežu precizēšanas), noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, NĪLM kods 0601; 

6. apstiprināt darba uzdevumu (pielikums); 

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

likuma” prasībām. 

8. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.10. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

(Ziņo lauksaimniecības vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs A.Rolis) 
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Izskata [..] iesniegumu (06.08.2020.Nr.2.1.13/938), kurā lūgts noteikt zemes lietošanas 

mērķus divām zemes vienības daļām īpašumā [..], Rucavas pagastā pamatojoties uz 

iesniegumam pievienotiem zemes vienību daļu robežu plāniem. 

Uz zemes vienības atrodas zemes īpašniekam nepiederoša būve.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

17.09.2020.(prot.Nr.11) 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, Līga Jaunzeme, 

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. zemes vienības [..] (0,06 ha) noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo 

māju apbūve NĪLM kods - 0601. 

2. Zemes vienības [..] (0,12 ha) noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo 

māju apbūve NĪLM kods - 0601. 

 

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

Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

2. Tautsaimniecības, tūrisma un attīstības komitejas jautājumu izskatīšana  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

2.1. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Dunikas pagastā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(31.08.2020.Nr.2.1.13/1040), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

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

Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2.9.1/9 noslēgts 2016.gada 31.augustā uz laika 

posmu līdz 2017.gada 31.augustam, pagarināts 2017.gada 28.septembrī, 2018.gada 

27.septembrī un 2019.gada 26.septembrī uz laiku līdz 2020.gada 31.augustam. Pēc Rucavas 

novada domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2019. pašvaldībai parāds par īri 

ir 148.83 EUR. 2020.gada 9.septembrī noslēgta Vienošanās par parāda nomaksu uz laiku līdz 

2021.gada 10.novembrim. 

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

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta otro daļu, 6.pantu, 2018.gada 25.oktobra 

saistošo noteikumu Nr.6/2018 ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 

34. punktu un personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

ar [..], uz laika posmu līdz 31.08.2023.  

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

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

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

 

2.2. Par uzņemšanu Rucavas novada Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindā 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 
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 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums (14.09.2020. 

Nr.2.1.13/1092), kurā lūgts izskatīt jautājumu par iestāšanos dzīvokļu rindā uz lielāku dzīvokli 

Dunikas pagastā, jo patreizējā dzīvokļa [..], Dunikas pagastā platība ir par mazu. 

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

izmantot dzīvošanai, vai no kura gūt peļņu dzīvesvietas nodrošināšanai, pašlaik dzīvo 

pašvaldības īrētā divistabu dzīvoklī [..], Dunikas pagastā ar daļējām ērtībām. Dzīvojamās 

telpas īres līgums adresē [..], Dunikas pagastā ir noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 

30.septembrim. [..]. Persona ir deklarēta Rucavas novadā. Pēc Rucavas novada domes sociālā 

dienesta sniegtās informācijas personai ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.  2020.gada 

27.februārī persona tika uzņemta Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindā. 

Tika piedāvāts 3 istabu dzīvoklis Sikšņu centrā ar centrālo apkuri, taču persona vēlējās palikt 

dzīvot pašreizējā dzīves vietā. Pēc personas iesnieguma 2020.gada 28.maijā tā tika izslēgta no 

Rucavas novada Rucavas pagasta un Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindas. Ar ģimeni 

dzīvokļu jautājumu risināšanā papildus strādāja Rucavas novada Sociālais dienests. 

 Papildus saņemts iesniegums par istabas loga nomaiņu adresē [..], Dunikas pagastā 

sakarā ar rāmju un sasprāgušo stiklu slikto stāvokli. 

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

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

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā 11.7.1. punktu un personīgo 

iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Uzņemt Dunikas pagasta dzīvokļu maiņas rindā [..], ar 01.10.2020. otrām kārtām 

1.reģistrā. 

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

ar [..], uz laika posmu līdz 30.09.2023.  

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

4. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

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

 

2.3. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2020.gada 23.jūlija lēmumā  

(protokols Nr.10; 5.5.) 

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Konstatēts, ka 2020.gada 23.jūlija lēmumā “5.5. Par dzīvokļa Rucavas novadā Rucavas 

pagastā izīrēšanu” (protokols Nr.10), lemjošā daļā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, tādējādi 

nepieciešams šo kļūdu izlabot.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Administratīvā procesa likuma 72. pantu pirmo daļu,  

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. labot pārrakstīšanās kļūdu Rucavas novada domes 2020.gada 23.jūlija sēdes lēmuma 

(protokols Nr.10, 5.5.) lemjošās daļas 1.punktā izsakot to šādi: Izīrēt divistabu dzīvokli 

Nr.19 mājā [..], Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads,  [..], ar 01.08.2020., kopējā 

platība  52.10 m2.  

2. Uzdot nodrošināt lēmuma izpildi klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai. 
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Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša laikā 

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

 

 

2.4. Par dzīvojamas telpas īres līguma pārslēgšanu  

(Ziņo komitejas priekšsēdētāja D.Ķēdže) 

 

 Rucavas novada domes lietvedībā saņemts [..] iesniegums 

(09.09.2020.Nr.2.1.13/1095), kurā lūgts izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas īres līguma, 

adresē [..], Sikšņi, Dunikas pagastā, Rucavas novadā pārslēgšanu uz savu vārdu sakarā ar 

sievas [..] nāvi. 

Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2.9.1/5 ar [..] bija noslēgts 2015.gada 1.septembrī un 

pagarināts 2016.gada 31.augustā uz laiku līdz 2021.gada 31.augustam. Pēc Rucavas novada 

domes Finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 01.09.2019. pašvaldībai parāds par īri un 

komunāliem pakalpojumiem nav. 

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

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu un personīgo iesniegumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, adresē [..], Siķšņi, Dunikas pagasts, Rucavas 

novads ar [..], uz laika posmu līdz 2021.gada 31.augustam.  

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

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

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

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

 

3. Finanšu komitejas jautājumu izskatīšana  

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

kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Jaunzeme) 

 

 3.1. Par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada skolās 

(Ziņo Rucavas novada domes finanšu analītiķe I.Reine) 

 

Izskata jautājumu par skolēnu mācību un audzināšanas izmaksām novada mācību 

iestādēs. 

Saskaņā ar 2020. gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 ”Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, pašvaldībai jānosaka 

viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs ar 2020. gada 1. septembri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020. (protokols Nr.11) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs ar 2020. gada 1. septembri saskaņā ar pielikumu: 

      1.1. Rucavas pamatskolā –  euro 221.83 mēnesī; 

      1.2. Sikšņu pamatskolā ar pirmskolas izglītības grupu – euro 255.57  mēnesī; 

      1.3. Pirmskolas izglītības iestādē „Zvaniņš - euro 220.70 mēnesī. 
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Pielikumā: Viena izglītojamā mācību un audzināšanas izmaksas Rucavas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs ar 2020. gada 1. septembri uz 1 lapas. 

 

 

3.2. PII “Zvaniņš” vadītājas iesnieguma izskatīšana par papildus 

 amata vietas izveidošanu 

(Ziņo PII “Zvaniņš” vadītāja L.Jaunzeme) 

 

Izskata PII “Zvaniņš” vadītājas L.Jaunzemes iesniegumu.  

Ņemot vērā nepieciešamību un iestādes vadītājas profesionālās darbības novērtējuma 

ziņojuma ieteikumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, L.Jaunzeme lūdz izveidot amata 

vietu “sociālais pedagogs” ar slodzi 10 stundas nedēļā ar 0.3 likmi, nosakot atalgojumu mēnesī 

237.00 ar 2020. gada 1. oktobri. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020. (protokols Nr.11) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

     1.    Izveidot amata vietu “sociālais pedagogs” (PII “Zvaniņš”) ar mēneša darba algas likmi 

790 euro ar 0.3 likmi un atalgojumu mēnesī 237.00 ar 2020. gada 1. oktobri.  

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

 

3.3. Par Rucavas tradicionālās kultūras  centra izveidošanu 

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

 

Lai nodrošina pēctecīgu, mērķtiecīgu un atbildīgu iesāktā darba turpinājumu 

tradicionālās kultūras jomā, Rucavas tradicionālās kultūrtelpas uzturēšanai Latvijas 

Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, t.sk. Rucavas baltā sviesta statusa 

uzturēšanai ES aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, un to saistību izpildi, tiek 

izskatīts Sandras Aigares priekšlikums izveidot Rucavas tradicionālās kultūras  centru.  

Izglītības, kultūras un sporta komitejā atbalstīts priekšlikums izveidot Rucavas 

tradicionālās kultūras centru kā atsevišķu struktūrvienību ar vadītāju uz pilnu darba laika 

likmi, izskatīts nolikums.  

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 10.09.2020. (protokols Nr.9), 

Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020. (protokols Nr.11) ieteikumu un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Kultūras institūciju likuma 13. un 

24.pantu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Izveidot Rucavas novada domes struktūrvienību “Rucavas tradicionālās kultūras centrs” ar 

2020.gada 2.novembri. 

2. Noteikt Rucavas tradicionālās kultūras centra adresi “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas 

pagasts, Rucavas novads, LV-3477. 

3. Apstiprināt Rucavas tradicionālās kultūras  centra nolikumu. 

4. Ar 2020.gada 2.novembri likvidēt amata vietu “pasākumu vadītājs”, profesijas kods 3435 

21. 

5. Ar 2020.gada 2.novembri izveidot amata vietu “vadītājs” (profesijas kods 1431 11, amatu 

saimēm un līmeņiem atbilstošā mēnešalgu grupa - 9 ),  nosakot likmi 1,0 un mēneša darba 

algas likmi  850.00 euro ar atalgojumu mēnesī 850.00 euro. 
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6. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības amatu sarakstu 2020.gadam ar veiktajiem 

grozījumiem. 

7. Rucavas tradicionālās kultūras centra finansēšanai paredzētos līdzekļus 1500 euro novirzīt 

no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

8. Apstiprināt 24.09.2020. Saistošos noteikumus Nr.8/2020 “Grozījumi Rucavas novada 

pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības 

nolikums””. 

 

Pielikumā:  

1. Rucavas tradicionālās kultūras centra nolikums uz 3 lp. 

2. 24.09.2020. Saistošie noteikumi Nr.8/2020 “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 

2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums”” uz 

2 lp. 

 

3.4. Par 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. 

Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020. (protokols Nr.11) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu grozījumus 

atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (2. pielikums). 

2. Pieņemt Rucavas novada pašvaldības saistošos noteikumus  Nr.8/B „Grozījumi Rucavas 

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

pašvaldības 2020.gada budžetu””. 

3. Uzdot finanšu analītiķei [..]  

4. 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. 

 

3.6. Par nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu  

trešā izsolē 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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

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

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

noteikumi. 

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

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

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

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

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

2020.gada 23.jūlijā Rucavas novada dome atzina nekustamā īpašuma “Peši”, Rucavas 

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64840030171, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu, nolēma rīkot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 20 



19 
 

Rucavas novada domes 2020. gada 24. septembra  sēde 

procentiem pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 6400.00), nosakot otrās izsoles sākumcenu 

EUR 5760,00 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro) un apstiprināja otrās izsoles 

noteikumus. 

2020.gada 9.septembrī izsoles komisija konstatē, ka atbilstoši Rucavas novada 

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

64840030171, otrās izsoles noteikumu, turpmāk noteikumi, 3.3.punktam, līdz 2020.gada 

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

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

neviens izsoles dalībnieks. 

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

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

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 

procentiem no nosacītās cenas; 

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

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli; 

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.  

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

pamatojoties Publiska personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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

pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā 

vai lietošanā par iespējami augstāku cenu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

17.09.2020. (protokols Nr.11) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

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

2020.gada 9.septembra izsoles komisijas sēdes protokolu. 

2. Rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar ne vairāk kā par 60 procentiem 

pazeminātu izsoles sākumcenu (EUR 6400.00). 

3. Noteikt trešās izsoles sākumcenu EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro) un uzdot 

juristam sagatavot uz Rucavas novada domes sēdi trešās mutiskās izsoles noteikumus. 

 

Pielikumā: 2020.gada 9.septembra izsoles komisijas sēdes protokols uz 1 lp. 

 

3.7. Par nekustamā īpašuma “Cinīši”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.8, 2.3.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Cinīši”, kad. Nr. 64520070001, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Cinīši”, kadastra Nr.64520070001, sastāvošs no zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu 64520070069 4,09 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Dunikas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000600528. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas lauku zemju teritorijā (L2). 

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

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

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

64520070001, tirgus vērtība uz 2020.gada 30.maijā ir EUR 10800.00. Izdevumi par nekustamā 

īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 193.60. Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un 
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mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantā nostiprināto principu, ka publiskas personas 

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

īpašuma “Cinīši”, kad. Nr. 64520070001, nekustamā īpašuma novērtējuma izmaksas tiek 

pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi cena nosakāma, 

noapaļojot uz veseliem euro, EUR 10994,00 apmērā. 

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

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

pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir 

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

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

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

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

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020. (protokols Nr.11) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Cinīši”, 

Dunikas pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520070001, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

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

64520070001 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 10994,00 (desmit 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro). 

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

Rucavas novadā, kad. Nr. 64520070001, izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, kad. Nr. 64520070001, izsoles  komisijai, šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Edgars Bertrams, komisijas locekļi: nekustamā 

īpašuma speciāliste Dzintra Bļinova, finanšu analītiķe Ināra Reine, juriste Santa Zuļģe, kas 

ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

 

3.8. Par nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atsavināšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

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

novērtējuma veikšanu un nodošanu atsavināšanai” (prot.Nr.8, 2.3.) uzdodot veikt novērtējumu 

nekustamajam īpašumam “Punduri”, kad. Nr. 64840080213, un izstrādāt izsoles noteikumus. 

Nekustamais īpašums “Punduri”, kad. Nr. 64840080213, sastāvošs no zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 64840080213 0,5066 ha platībā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā uz Rucavas novada pašvaldības vārda, Rucavas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000600551. Atbilstoši spēkā esošam Rucavas novada teritorijas 

plānojumam, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DZS).Nekustamais īpašums nav 

nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Racionālākais un lietderīgais 

izmantošanas veids būtu nodošana atsavināšanai.  

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

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

numuru 64840080213, tirgus vērtība uz 2020.gada 30.maijā ir EUR 4100.00. Izdevumi par 
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nekustamā īpašuma novērtēšanu kopā ir EUR 193.60. Ievērojot Publiskas personas finanšu 

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

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

nekustamā īpašuma “Punduri”, kad. Nr. 64840080213, nekustamā īpašuma novērtējuma 

izmaksas tiek pievienotas nekustamā īpašuma vērtējumā noteiktajai tirgus vērtībai, tādējādi 

cena nosakāma, noapaļojot uz veseliem euro, EUR 4294,00 apmērā. 

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

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

pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, kurā noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir 

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

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

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

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

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

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

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

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

pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 

cenu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 17.09.2020. (protokols Nr.11) ieteikumu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Rucavas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra numuru 64840080213, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra 

numuru 64840080213 atsavināšanas cena - (nosacītā) sākuma cena ir EUR 4294,00 (četri 

tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro). 

3. Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Punduri”, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā, ar kadastra numuru 64840080213, izsoles noteikumus. 

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

pagastā, Rucavas novadā, ar kadastra numuru 64840080213, izsoles  komisijai, šādā 

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

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

Zuļģe, kas ir arī komisijas sekretāre. 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rucavas novada domē. 

 

4. Par 2020.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.7/2020 “Grozījumi Rucavas novada 

domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības 

noteikumi peldvietā”” precizēšanu 

(Ziņo juriste S.Zuļģe) 

 

2020.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.7/2020 “Grozījumi Rucavas novada domes 

2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi 

peldvietā”” mērķis ir aktualizēt saistošos noteikumus atbilstoši Administratīvās atbildības 

likuma normām, precizējot administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmērus naudas 

soda vienībās. Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam tiek precizētas saistošajos 

noteikumos paredzētās administratīvās atbildības normas un naudas sodu apmēri izteikti 

naudas soda vienībās. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savas kompetences ietvaros ir 

izvērtējusi saistošos noteikumus un 27.08.2020. atsūtījusi atzinumu, kurā norāda, ka 

Aizsargjoslu likuma 1.panta 1.punkts noteic, ka aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru 
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uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas 

ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda 

objekta kaitīgās ietekmes. Savukārt Aizsargjoslu likuma 36.pants nosaka aprobežojumus 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā.  Līdz ar to lūdz neregulēt Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsardzību un pārskatīt Rucavas novada domes 2016.gada 

30.jūnija saistošo noteikumu Nr.5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”” 

(turpmāk - saistošie noteikumi Nr.5/2016) 6.3, 6.8. un 6.11.apakšpunktu un saistošo 

noteikumu Nr.7/2020 3., 4.punktu. 

Vienlaikus norāda, ka saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrās daļas otro 

teikumu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams 

īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos 

publiskajos ūdeņos veicamās darbības. Pašvaldības kā valdītāja rīcība, piemēram, saskaņojot 

tirdzniecību nav jānoregulē saistošajos noteikumos. Tādejādi ir pārskatāms saistošo noteikumu 

Nr.5/2016 1.8., 6.10.apakšpunkts un saistošo noteikumu Nr.7/2020 4., 5.punkts. 

Ņemot vērā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 

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

Daiga Ķēdže, Irēna Riežniece, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega 

Zeme); PRET – nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Precizēt 2020.gada 23.jūlija saistošos noteikumus Nr.7/2020 “Grozījumi Rucavas 

novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās 

kārtības noteikumi peldvietā””. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 

„Duvzares Vēstis” un pašvaldības mājas lapā  www.rucava.lv.  

 

Pielikumā: 2020.gada 23.jūlija saistošie noteikumi Nr.7/2020 “Grozījumi Rucavas novada 

domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 “Sabiedriskās kārtības 

noteikumi peldvietā”” uz 2 lp. 

 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītājas A.Kauneses ziņojums 
 

Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja A.Kaunese sniedz informāciju par 

saimnieciskajiem darbiem pagasta teritorijā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja J.Veita ziņojums 

Priekšsēdētājs J.Veits informē par notikušajām iedzīvotāju sapulcēm Rucavas novadā 

un 23.septembrī apmeklēto Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi, kurā 

Kurzemes pašvaldību vadītāji tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pārstāvjiem, lai pārrunātu ministrijas priekšlikumus par Iedzīvotāju valdēm 

pašvaldībās,  administratīvo reģionu izveides principiem, kā arī metodiku jaunveidojamo 

novadu darbības uzsākšanai. 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 15.15 

 

 

http://www.rucava.lv/
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Protokola pielikumā: Rucavas novada domes lēmumi 

 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs     Jānis Veits                 

                            29.09.2020. 
 

 

Sēdes protokolētāja            Santa Ķūse 

   29.09.2020.   


